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i historia och samhällskunskap. Marklund är doktorand vid Institutionen för
historiska studier vid Umeå universitet och arbetar på en avhandling om
skogssamema i Pite och Urne lappmarker 1650-1800.
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Förord
Bertil Marklund är doktorand vid Institutionen för historiska studier, Umeå
universitet, och arbetar sedan en tid tillbaka på en avhandling om skogssamema i
Pite och Urne lappmarker 1650-1800; arbetsnamnet är D et skogssamiska samhällets
differentiering: Arvidsjaurbyn och Uhmeåbyn 1650-1800. De arbeten som samlats i
denna volym av Kulturens frontlinjer har tillkommit under en längre tidsperiod.
Studierna inleddes när Bertil, som är född i Malå i norra Västerbotten, ville veta
mer om sina förfäders, dvs. nybyggarnas, historia i området. Med tiden kom
intresset att förskjutas mot frågeställningar rörande skogssamema i förhållande till
nybyggare, fjälls amer, bönder ”på nedre landet”, statstjänare och handelsmän.
I artikeln ”Från fattiglapp till lapphjon” analyseras effekterna av ”Förordning
hwarefter Lapparne med deras Qwinnor och bam i W ästerbottn och dertil lydande
lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom lappmarkerna sig uppehålla wilja”
(1748). Det visar sig att fattiglappar kan beläggas i relativt stor utsträckning i
Västerbottens kustbygder redan före 1748.
”Lappskattelandet Vuorbejaur 1650-1800: En pilotstudie” sätter ett enskilt
lappskatteland i fokus och har utarbetats för att söka fånga in de utomordentligt
komplexa förhållandena i det skogssamiska samhället. Inte minst ställer analysen,
som framgår av studien, stora krav på val av teoretiska perspektiv.
De två avslutande arbetena ”Samer och nybyggare i det gamla Malå: Åren 17361777” och ”Samer och nybyggare i det gamla Malå: Tiden 1778-1802”, har
tillkommit för att på ett mer populärt sätt tillgängliggöra de källor som närmare
belyser kontakterna mellan samer och nybyggare inom ett mindre
nordvästerbottniskt område. Utifrån denna empiri kan som synes åtskilliga analyser
göras.
Projektet Kulturgräns norr fokuserar i sitt ursprungliga forskningsprogram starkt
frågor rörande samer och nybyggare (se bl.a. Kulturens frontlinjer 1, 1997, s. 19f.),
och de här föreliggande studierna belyser på ett intressant sätt olika aspekter av
denna problematik. Det skall särskilt betonas att Marklund bearbetat studierna för att
passa just i detta projektsammanhang. Till en mer djuplodande och sammanhållen
behandling av de frågor som här aktualiseras, återkommer Bertil M arklund så
småningom i sin doktorsavhandling.
Umeå i juni 1999.
Lars-Erik Edlund
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In l e d n in g
Mitt avhandlingsämne har rubriken Det skogssamiska samhällets differentiering:
Arvidsjaurbyn och Uhmeåbyn 1650-1800.1 I valet av undersökningsområde var det
viktigt att bestämma ett som kunde karakteriseras som genuint skogssamiskt. Valet
föll på Arvidsjaurbyn, och skälen därtill var flera. Det visade sig att byn hade
överlevt till våra dagar; den bestod av endast skogssamer; Jurisdiktionen för
häradsrätten i Arvidsjaur är identisk med skogssamebyns område; detta var det
område i de svenska lappmarkerna som nybyggare kom till så sent som efter 1757;
källäget var tillfredsställande, och forskare som Israel Ruong hade utfört fältstudier
och skrivit artiklar om detta område, där det karakteriserades som ursprungligt
skogssamiskt.2
Att genomföra en jämförande studie med Uhmeåbyn var av vikt, eftersom man
hade likheter i näringsliv och språk (umesamiskan), men också skillnader över tid.
Till Uhmeåbyn kom nybyggare redan på 1670-talet. Uhmeåbyn hade i stort sett
upphört som skogssameby vid slutet av 1700-talet. I skogssamemas områden fanns
nybyggare etablerade sedan andra hälften av 1600-talet. Genom dessa trakter hade
rennomadiska ljällsamer flyttat till vinterbetesmarker sedan åtminstone samma tid.
Fjällsamemas och nybyggarnas näringar konkurrerade med skogssamema om
näringsutrymmet i skogslandet. Det kan vara frestande att utmåla skogssamema som
offer
för
starka
yttre
krafter.
Det
skogssamiska
samhällets
inre
förändringsbenägenhet, försvarsstrategier och utvecklingsförmågor måste dock
behandlas likvärdigt i forskningsarbetet.
Lappskattelandet är den viktigaste undersökningsenheten i forskningen. Det var
den kamerala enhet som den enskilde lappskattelandsinnehavaren betalade skatt för,
och det var förmodligen också den viktigaste faktom i den skogssamiska strategin
för överlevnad. Som invånare i skogslandet hade skogssamema utformat en
näringsstrategi baserad på flera näringsgrenar. Under det att Qällsamen litade till en
enda näringsgren, renskötseln, levde skogssamen av flera, där jakt, fiske och
renskötsel var de viktigaste. Detta var möjligt av den enkla anledningen att
skogslandet är en rikare biotop än fjällen. Lappskattelandet, i genomsnitt en yta om
1 5 x 1 5 km, nyttjades väl med bostäder vid sjöar, renvallar och fangstställen.
Antalet fattiga över tid är en indikator på förändringar i egendomsförhållandena,
som i sin tur kan ha sin grund i näringsförskjutningar. I artikeln ”Från fattiglapp till
lapphjon” har en gmndläggande studie av fattiglapparna i undersökningsområdet
genomförts. Andra indikatorer som återstår att studera, och som belyser det
skogssamiska samhällets inre förhållanden, samtidigt som de kan kopplas till den
övergripande frågan om lappskattelandet som en central förklaringsfaktor är
giftermålsmönster, generationsstrategier och arvsförhållanden.
Artikeln ”Lappskattelandet Vuorbejaur 1650-1800 - En pilotstudie” sätter ett
enskilt lappskatteland i fokus i första hand mot bakgm nd av yttre tryck från
fjällsamer och nybyggare. Det har visat sig att fjällsamema inledde sin
rennomadiska fas under 1600-talet. Men när inledde skogssamema sin? För

fjällsamema gällde förändringen för i stort sett hela kollektivet. Men hur var det
med skogssamema? Var det så självklart att man som skogssame skulle bli
rennomad? Fanns även en möjlighet att hålla fast vid ett seminomadiskt levnadssätt?
Dessa frågeställningar är de viktigaste i nuvarande läge i avhandlingsarbetet. Det
förefaller vara så att det skogssamiska samhället är mer komplext än det
fjällsamiska. Skogssamemas områden är belägna mellan fjällsamemas områden i
fjäll och förfjällsterräng och böndernas områden vid kusten. Just denna position
mellan två näringsformer av annat slag är en annan utgångspunkt i min forskning,
för att söka fastställa det skogssamiska samhällets näringsförändringar över tid.
Gränserna mellan näringslivet hos fjälls amer, skogssamer och bönder ”på nedre
landet” är en form av kulturgränser. En annan form av kulturgräns som återfinns i
undersökningsområdet är den språkliga gräns som kan noteras mellan umesamiskan
och pitesamiskan, och som Olavi Korhonen beskrivit.3

N oter
1 Den tidens Arvidsjaurbyn omfattar dagens Arvidsjaurs och Malå kommuner.
Uhmeåbyn motsvarar Lycksele kommun och den östligaste delen av Storumans
kommun. Under perioden 1650-1800 ökar den skogssamiska befolkningen i
Arvidsjaurbyn men minskar i Uhmeåbyn. I den senare byn överges lappskattelanden
och/eller övertas av nybyggare. Vid denna tid fanns skogssamer även i Gällivare,
Jokkmokk och Åsele.
2 Ruong, Israel, Något om den gamla skogsrenskötseln i Arvidsjaurs socken, i
Geografiska studier tillägnade John Frödin, Geographica 15, Uppsala 1944, s. 92.
3Korhonen, Olavi, Samisk-finska båttermer och ortnamns element och deras slaviska
bakgrund, Skrifter utgivna av dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå,
Serie A dialekter:3, Umeå 1982, s. 169.
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S um m ary
Much less has been written about the Forest Sami1 than about their kinsfolk the
M ountain Sami. As evident from the name, the Forest Sami live in the ecotype,
which we call the taiga. It separated them from Mountain Sami in the west and
farmers on the coast o f the G ulf o f Bothnia in the east. The Forest Sami had o f old
been in contact with Mountain Sami and coastal farmers. From the second half of
the 17th century these contacts increased considerably with Finnish- and Swedish
speaking settlers from the coastal areas o f the provinces o f Ångermanland and
Västerbotten. These settled in the Sami areas on the taxation areas o f the
communities2 o f the Forest Sami. Among the then existing Forest Sami communities
were the community o f Arvidsjaur in the Sami area o f Pite and the community of
Uhmeå in the Sami area o f Urne. My thesis deals with the Forest Sami in these
communities and is entitled The Differentiation o f the Forest Sami Communities:
The Community o f Arvidsjaur and the Community o f Uhmeå 1650 - 1800.
During the 18th century the areas o f the Forest Sami extended from Gällivare in
the north to Åsele in the south. Today there are Forest Sami chiefly in the area
corresponding to the community o f Arvidsjaur in those days.

1The designation Sami (Swedish same) is the native name for this population. It is
now commonly used instead o f Lapp, a term which the Sami consider derogatory.
2 The term community is used here to refer to the geographically often very vast
areas treated as administrative Sami units.
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Från fattiglapp till lapphjon
Fattigdom och utflyttning från Pite och Ume lappmarker 1650-1760
i ljuset av 1748 års lapp förordning.1

Det är ett problem för de styrande att tiggare driver omkring i samhället. Tiggaren
går där som ett levande exempel på en misslyckad politik. Om de tiggande på
landsbygden till en del bestod av samer från lappmarkerna, som fallet var redan från
början av 1600-talet, måste problemet ha upplevts som synnerligen påtagligt för
maktens män.2 M an kunde inte godta att flyktiga samer, i religiöst mörker, drev
omkring på landsbygden med tiggande, olaga jakt eller olaga handel. Hur skulle
detta ”oskick” stävjas?
Frågan om de ”flyktiga” samema hade uppmärksammats under 1500-talet. Då
var det inte fattiga samer på landsbygden som var i fokus för kungamaktens intresse.
Man sökte snarare förmå samema att bli bofasta i lappmarken. Om samema blev
bofasta skulle kungamakten fa ökade skatteintäkter och kyrkan nya medlemmar i
form av kristnade samer.
År 1544 uppmanar Gustav Vasa sina birkarlar att förmå samema att anlägga
hemman i lappmarkerna. ”Lappeme hade icke deste minne att sökie och fare om
kring effther wildiur..” om de anlade hemman.3 Gustav Vasas förslag till åtgärder
bar dock ingen frukt.
När Karl IX år 1602 befinner sig i Lövånger är det just samemas rörliga liv som
får kungen att förordna:
..skall ingen Lapp wara lof gifwidt, att faare Marken omkringh som the her til dags giordt
hafwe, uthan hwar byggie och boo ther han warder förordnatt och der bruke Träsk, Skogh
och marek som Gud gifwer bäste nåden till..4
Trots Karl IX:s påbud fortsatte tiggeriet och vandrandet. Från andra hälften av 1600talet och fram till 1700-talets mitt är myndigheter och prästerskap sysselsatta med
att, med hjälp av förordningar och andra åtgärder, förmå samema att övergå till att
bli bofasta i lappmarkerna.5
I och med 1748 års förordning gör myndigheterna ett nytt försök att lösa
problemen.6 Samemas vistande på nedre landet ska vara reglerat och godkänt av
myndigheterna. Den tiggande samen ersätts av en same i arbete som tjänstehjon (se
bilaga).

1. F a t t i g v å r d s l a g s t i f t n i n g OCH ANNAN LAGSTIFTNING
Fattigdom är den mest framträdande anledningen till samemas vandringar. En
central fråga är ju vilken fattigvårdslagstiftning/vilka förordningar som fanns vid
denna tid, och hur dessa tillämpades för hela riket i allmänhet och för lappmarkerna
i synnerhet.
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Fattigvården i Sverige var före reformationen en fråga för kyrkan. Med
reformationen övergick det offentliga ansvaret för fattigvården till staten. Enligt
1624 års hospitalsordning delas den sociala omsorgen mellan staten, som via
hospitalen tar hand om sjuka, ”åldersskröpliga”, ”släktlösa” åldringar och
”ursinniga” och församlingarna som sörjer för de fattiga. I 1642 års tiggarordning
påbjuds samma indelning, men med den skillnaden att de fattigas försörjning ska
ombesörjas av socknen och att de fattiga ska intagas i av socknen vid kyrkan uppsatt
fattigstuga.7 Redan i 1571 års kyrkoordning, den första efter reformationens
genomförande, föreslås att varje socken ska bygga en fattigstuga vars utgifter
betalas m ed allmosor8
En för Norrland särskild ”Kyrkio Lagh” instiftas omkring 1615. Här nämns under
punkt 42 om kyrkvärdarna att de ska:
..medh Kyrkioherdanom hafwa anseende medh fattigha som liggia i soknestugone att
medh them måtte tillbörligen tillgå, så att the icke frysa eller swälta, och ther öfwer klaga,
sucka och ropa till Gudh. Item haffwa granna acht huru the ställa sig och tiena Gudh, och
the ostyrsamma uthskiutha, men the spaka förfordra.9
I den kyrkolag som 1686 instiftas av Kungl. Maj:t understryks att varje socken ska
uppsätta en fattigstuga, att kyrkoherden ska påminna sina församlingsmedlemmar
om plikten att försörja de fattiga, och att kyrkoherden ska se till att insamlade medel
fördelas bland de fattiga. Parallellt med denna reglering har landshövdingarna
ansvaret för att övervaka fattigvården i länet.10
Under perioden 1686-1748 kommer inga avgörande förändringar vad gäller
fattigvårdens reglerande till stånd.11
Uppgifter om fattigvård i de svenska lappmarkerna under 1600-talet är
knapphändiga. Schefferus beskriver fattigvård bland samema under 1600-talet så
här:
Även är att säga till deras beröm, att de äro mycket hjälpsamma mot de fattiga, som de
hysa och ofta föda lång tid”.12
Pehr Högström påpekar år 1747, 74 år efter Schefferus, om den samiska
fattigvården att:
..ehuru de måste öfwer natten herbergera dem, som gå emellan deras byar och tigga, samt
gifwa dem en eller par gånger mat, hwaraf en del tagit sitt tillfälle at berömma deras
frikostighet och barmhertighet emot de fattige,13 så äro de likwäl i sielfwa werket, och då
de fattige anlita dem om något, ganska obarmhertige och hårda emot dem, emedan de weta
sig ej hafwa någon tjenst utaf dem igen. De rike och förmögne gifwa ofta hwar andra
wakra och hederliga begåfningar, emedan de weta sig fa så godt tilbaka. Men de fattige fa
ofta ej köpa något av dem för penningar, så framt de ej hafwa Specie Riksdalrar,
stegrandes sina waror alt efter som de höra köparen wara mer eller mindre nödig om dem.
Och jag vet exempel på dem, som fatt både frysa och och swälta ihjäl, under det de ifrån
de andra Lappars kojor blifwit afwiste; ja ock ihjälslagne, då nöden drifwit dem at
olofligen angripa de andras matbodar...14

12

Schefferus påstår att samema tar väl hand om sina allra fattigaste. Han vill också
mena att samema i gemen är fattiga. Av Högströms citat framgår att samemas
samhälle är skiktat. Om Högströms beskrivning av hur de rika samema behandlar
sina fattiga är riktig, och om samma sak gäller för Schefferus beskrivning, har
behandlingen av de fattiga samema, på knappt ett sekel, hårdnat betydligt.
För riket gällde ju att fattigstugor skulle inrättas. Före 1748 har fattigstugor inte
inrättats i vare sig i Pite- eller Urne lappmarker. De fattiga far, som Högström
berättar, gå mellan de olika hushållen.

2. F a t t ig d o m o c h u t f l y t t n in g t il l n e d r e l a n d e t — e x e m p e l
FRAM TILL ÅR 1 7 4 8 FRÅN FRAMFÖRALLT PlTE OCH UM E LAPPMARKER
Enligt Göthe och Lundmark, kom perioden efter freden i Knäred att präglas av ett
för högt skattetryck visavi samema. Bland de samer som drar ner till bygden är
tiggeriet vanligt.15 Föm tom det höga skattetrycket beror fattigblivandet, enligt
Göthe, på minskningen av skinnviltet. Uppsala domkapitel ser sig år 1641 föranlåtet
att yttra sig om den tidens tiggeri:
..tiggeriet i görligaste mån skulle hämmas för dem alla: för lapparna genom
tvångshänvisning tillbaka till fjällen att där idka brukliga näringsmedel, eller, om de
ovillkorligen önskade bli kvar på landsbygden, till att taga tjänst hos annat folk...16
Vi far inte glömma att det fanns exempel på samer som redan på 1650-talet
stadigvarande bodde på landsbygden och som klarade sin försörjning. Borgarna i
Umeå försäkrar år 1655 den franske greven de Lomenié och hans följe att
lappmarken tar vid endast 12 kilometer väster om Umeå. Greven berättar att
samema jagar och fiskar till dess att viltet är slut i området. Då flyttar de till nästa
plats. Renarna är till stor nytta och förser dem med allt i överflöd. De livnär sig på
renens mjölk, och gör av den en utmärkt ost. Renarna drar dem och bär deras
tillhörigheter. De gamla djuren som inte längre gör nytta slaktas och äts upp. Av
renens ben tillverkas knivar, bågar och pilar. Borgarna i Umeå handlar med
sam em a.17
Ovan anförda exempel på god försörjning kan dock inte skymma att perioden
1650-1748 kännetecknas av fattigdom och samer som tigger på nedre landet (där
samer mot slutet av perioden bosatt sig på nedre landet, samtidigt som de nybildade
lappmarksförsamlingama söker organisera sin fattigvård).
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2 .1 . E x e m p e l

p å s a m e r n a s f a t t i g d o m , t ig g e r i o c h a r b e t e p å n e d r e l a n d e t

2.1.1. Kronans skötesrenar
Fortfarande under 1650-talet fanns systemet med samer som skötte ”Cronones
Reenar” kvar.18 Till tinget i Arjeplog år 1651 är tre samer instämda av Kronan, för
att tillhopa 40 renoxar och 20 renkor har förskingrats. De åtalade samema, som
kommer från Arjeplog, Gråträsk och Arvidsjaur, krävs på betalning. Samema svarar
att en del av renama för deras ”..stoora fattighdoms skull..” har ätits upp. De kan
inte betala för renama. Rätten bekräftar också deras svåra belägenhet:
..som och bewissligit ähr at een part af dessa Lappar gå neder på bygden och tiggia sigh
födo, och een part af dem gå och tiggia i lapmarken.19

2.1.2 Malmtransporter
Vid tinget i Lycksele år 1659 sägs orsaken till samernas fattigdom vara de
mödosamma och tunga malmtransportema från nasaijällsgruvan:
”Dito tillsade och befalte Wälb:de Befallningzman Lapparne at de uthan försummelse
skulle föra malmen ifrån hyttan .. . Lapparne suarade at de igenom den besuärlige
malmfordzlen ähre kombne uti stor fattigdom .. .
Vidare klagar allmogen över att också välbärgade samer, p.g.a. transporterna från
hyttan, drabbats av fattigdom.20

2.1.3 D et egna lappskattelandet/skattetrycket
Om skattelandsinehavaren inte betalade skatten ett antal år, p.g.a. tiggeri på nedre
landet, kunde häradsrätten låta installera en ny skattelandslapp. Vid tinget i
Arvidsjaur år 1659 utgår en varning till samema:
Dito förmante Wälb:de Befalningzman Lapparne att de ingalunda skole begifue sigh neder
på Bygden att tiggia Widh Straff Uthgörande.21
År 1663 vill M årten Sjulsson i Arvidsjaur ta över Arvid Anderssons lappskatteland,
då denne vistats på ”bygden” i 4 år. Häradsrätten stadfäster övertagandet.22 Vid
tinget i Lycksele år 1664 blir samema uttryckligen förbjudna ”..det inga, skahl
begifua sigh å Landet at tiggia, i Synnerhet ungt folch.”23
Erich Pedersson, innehavare av lappskattelandet Öhrträsk i Urne lappmark, är
trots att han innehar ett lappskatteland fattig. När han bötfälls i ett mål vid tinget i
Lycksele år 1690 konstaterar häradsrätten:
Erich Pedersson i Uhmeåbyn för Målsman i annars Säak, Tree marker Silfwermynt, efter
det 29. cap: konunga B: L:L:; Men för dess afböön och fattigdom skull, blir han
förskonter medh denna both.24
14

Bengt Larsson Snåhl har ofredat Siuhl Olofsson Skickare i hans fiskevatten
Långträsket i Arvidsjaurbyn, trots HR:s dom den 19.2. 1685. Siuhl har p.g.a. Bengts
hot tvingats tigga ”nere på bygden” och dessutom fatt erlägga full skatt.25
I ett annat mål, denna gång från södra delen av Arvidsjaurbyn, har Peder
Anundssons son W ellam 1691 tvingats överge sitt skatteland och med hustru och
barn begivit sig ner till ”bygden” för att tigga.26
I Granbyn år 1720 är läget ovanligt bekymmersamt. I mantalslängden är
Anders Nillson BuntSon Uthfattig. Siuhl Olufzon Tigger på Landet. Johan Påhlsson,
Uthfattig, i stället Ghunnar ClemmetSon. Siuhl Påhlson Uthfattig. Clemmet Sefsieson
Uthfattig. Siuhl Clemmetzon Tigger på Landet.27
Vid tinget i Lycksele den 15 januari 1733 anför lappallmogen att de har brist på
tjänstefolk. På rättens fråga om skattelandsinnehavare flyttat ned till landsbygden
svarar man nekande. Vidare påpekar allmogen att:
..giffte och dem som länge wistats på Landsbygden wilja de icke wetta af, såsom de der till
ingen tienst antagande här uppe i Lappmarcken skola wara skickeliga...
Däremot konstaterar man att:
..alle andras återbringande åstunda de så mycket heldre, som nu dehl af allmogen äro utan
tienstefolck och således omistelige..28
Samer i Pite lappmark år skriver år 1742 till landshövdingen i Västerbottens län. De
klagar över skattebördorna, och hänvisar till den fattigdom som fört dem till ett läge,
där de inte vet hur de ska klara den dagliga försörjningen:
H. Baron ock Landzhöfdinge. Nåd ock högGunstige Herre.
Högwälborne H. Baron ock Landz-höfdingen täckes eij Onådig uptaga det wij fattige
Skattdragare här uti Piteå Lappmarcken med denne wår Ödmiuke supplique framkomma
ock i underdån ödmiukheet fördraga huru såsom wij fattige Lapp Allmoge warit nu en tijd
belagde med en Nådig skatt ock uthlago ibland hvilcka häradz fougden här i Lappmarcken
äfwen ock af oss fordrar en wij ss uthlago förutan det som wij ähre till hennes Kongl:
Maijt. utgiöra neml: 2 st: Reen Tungor 1 Reen ost ock ett halfft Reen Låår hwilcket wij
fattiga Skattdragare här i Piteå Lappmarcken eij förmå mehre här effter att utgöra
Alldenstund wij uti desse swåre tijder med en swår fattigdom betungade äro så att wij eij
sielfwa weeta hwarest wij skola tag wårt dageliga uppehälle, är fördenskull wår samtl:
underdån ödmiuke böön ock begiäran, H. Baron ock Landzhöfdingen täcktes af sin högst
bepriseliga nåd ock Froomheet wara så Nåd-Gunstig ock förhielpa oss fattiga skattdragare
här uti Piteå Lappmarcken det wij må blifwa för sådan uthlago som häradz fougden af oss
åhrl. fordrar befriade alldenstund oss ock obekandt är om Kongl. Maijts. Allemådigste
Stadga ock Förordningar sådant Dictera hvar emot wij ouphörligen framhärda
H. Baron ock Landzhöfdingens wår Nåd ock hög Günstige Heres Underdån Ödmiukeste
Tienare
Pehr Enarsson af Sijlbijokk försambl: ock Söder wäster by
Joen Amunsson af Argeploug församling
Erick Svensson af Arfwisjärfz försambling.29
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2.1.4 Övrigt
Det händer att m ödrar med spädbarn tvingas ned till landsbygden för att tigga:
..men sedan hon förmärkte at bamet fådt lijf, och hon uti Martii Månad 1706 begaf sigh
neder på Landsbygden, at sökia sig födan ..30

2.1.5 H ur det kan gå till när samerna drabbas av fattigdom
Genom ett tingsärende i Lycksele år 1702 far vi veta hur samemas fattigblivande,
enligt dem själva, kan gå till:
..Länsmannen Mårten Mårtensson, oppå ofwan Specificerade lappars wegnar (skogssamer
i Uhmeåbyn, min anm.), berättade, huruledes Böndeme Årligen, icke allenast fiska uti
desse ofwannembde, utan och åtskillige andre Träsk, lapparne tillhörige, hwarigenom
skier att den ene Skattlappen af uhmeå byn, efter den andre, nödgas för Fattigdom skull,
begifwa sig ned på landet, att arbeta eller alldeles tiggia sigh Födan. Och där Böndeme
härefter som härtills få giöra dem intrång innom Lappmarkz Gräntzen på Fiskerij, som
deras fömämbste utrymme är at bekomma Födan och afbörda utlagorna, så wetta dee icke
hwad dee skola taga sigh före, efter som dee icke ähre bewante med något Åker= eller
Ängiesbruk,...31
Detta mål påvisar hur beroende Uhmeåbyns skogssamer är av just fisket. Bönderna
har kärat till lappallmogen att de ska avstå från att fiska i sjöarna. Frågan om vilken
sida av den ännu icke uppdragna lappmarksgränsen som sjöarna är belägna avgörs
av landshövdingeämbetet, som fastställer att målet ska behandlas vid tinget i
Lycksele. Bönderna hade yrkat på att målet skulle behandlas av tinget i Umeå. Som
grund för beslutet ligger Geddas karta över Urne lappmark från 1671.32
2.1.6 Fattigvården i lappmarksförsamlingarna
Prästerna är vid denna tid klara över två problem rörande samemas själavård. Den
frambrytande rennomadismen bland fjälls amer, med dithörande flyttningar utanför
moderförsamlingarna, leder till att samema ”lever i m örker”. Samer som råkat i
fattigdom och som flyttat ned till landsbygden kan även de hamna i samma brist på
själavård. Av Visitationsprotokollen framgår att arbetet med fattigvård i den egna
församlingen uppmärksammas. Den 9 januari 1736 förrättar prosten visitation i
Lycksele. Där tillfrågas allmogen om fattigvården:
Som det ock gafs wid handen, at der war en och annan utfattig och siuklig Lapp, som ägde
hwarken mat el:r skötsel; Så frågades Lapp Allmogen om de inte wille wid wissa tillfällen,
såsom wid bröllop, bamdop och begravningar sammanskiuta något til sådana fattigas
behof? Hwartil de swarade: Ja, och funno det aldeles skäligt och godt. Och påmintes Dr.
Pastor, at uptekna hwad hwar och en gif:r antingen til Kyrkian el:r de fattiga, som åhrkn
wid Tings tiden för den upläses, på det de derigenom må upmuntras at gifwa des willigare,
besynnerligen när de berömde warda.33
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2.1.7 Statliga uppmaningar att samer ska ta arbete på nedre landet
Den 18 december 1742 tillställer landshövding Gyllengrip tinget i Arvidsjaur en
skrivelse, där samema uppmanas att de ska ”..låta theras Sönner, Mågar el:r drängar
förfoga sig neder till thet bebyggda landet tienst antaga.” Vid tinget i Arvidsjaur i
januari året därpå svarar samema:
Men ther med stod intet att uträttas i thet föregafs at eij fiere war till finnande, än allmogen
sielf hade nödige i sin tienst; som och en dehl sig giftat och således ifrån hustru och barn
ej skiljas kunde;..34
Till skillnad från lappallmogen i Urne lappmark tio år tidigare har lappallmogen i
Arvidsjaur inget behov av att öka numerären av tjänstefolk.
2.1.8 Exempel p å arbeten fö r samer p å nedre landet
Ett vanligt arbete för samer i kustbygdema är att valla böndernas boskap. Högström
berättar att dessa samer hellre lever i sina ”kojor upbygde bredowid huset .. än uti
wåra hus”35
Lars Montin beskriver i sin reseskildring från 1749 hur samema hjälper
luleborgama med strömmingsfisket. De stannar under strömmingssäsongen, och
reser därefter tillbaka till lappmarkerna. I reseskildringen beskrivs också att de
stannar hos samma borgare år efter år. Gmnden till detta utbyte är ett väl utarbetat
samarbete mellan samer och borgare — det är inte bara fattigdom eller nomadism
som gör att samer befinner sig nere på landsbygden.36 Från just Luleå socken
kommer ett av fa belägg för att något som liknar sockenlappar funnits norr om
Ångermanland.37
2.1.9 Antalet fattiga samer på nedre landet
Det är svårt att fastställa det faktiska antalet samer på nedre bygden. Enligt vissa
utsagor finns ett stort mörkertal. Prästen Hollsten redovisar i sitt arbete till
vetenskapsakademin år 1777 att de samer som flyttat från lappmarkerna och sedan
flyttar mellan de olika kustsocknama på nedre landet knappast antecknats i
kyrkböckerna. Hollsten påpekar att man:
..blir således varse, bredevid stora landsvägen genom hela Norrland, här och där någon
koja, med ett litet hushåll av lappar.38
Som framgår av ovanstående exempel i källor och litteratur är det relativt vanligt
med samer som bor eller befinner sig på nedre landet. Ofta är fattigdom orsaken till
vistelsen där.
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3. F ö r e g å n g a r e

t il l

1748

å r s f ö r o r d n in g

Den bärande tanken i fattigförordningama före 1748 är att den fattige, om denne
inte tillhör den egna socknens fattiga, på något sätt ska straffas.
I ”Ordning och Stadga om Tiggare” — antagen vid 1642 års riksdag i Stockholm,
ett antal år efter det att första beläggen finns för att samer gått på nedre landet som
tiggare39 — omnämns inte samema som folkgrupp däremot ”Tattare” och
”Zigeuner” (§17). I § 16 i förordningen sägs:
Alle vaganter och Landstrykare, som icke för bewijslig kroppssiukdom och bräckelighet
skul, uthan betagne aff lättia och orkelösheet, drage Landet omkring, och med deras
tiggerij beswära Wåre Undersåtare, skole myckit mindre må lijdas; Men ther the beträdas,
blifwa oppgrepne och föras till nästa Slott til at ther arbeta uthi Jämen, och thet så länge,
at the samme någon märkelig bättring påskina låte, och man finner skäligt at ställa them
igen på frie fötter.40
I tjänstehjonsstadgoma kan man också återfinna skrivningar som avhandlar hur man
ska förfara med de fattiga. Ett tjänstehjon är i grunden en fattig, men om han/hon får
en tjänst undviks fattigdomen. I ”Stadga om Tienstefolck och Legohion”, fastställd
30 augusti 1664, beskrivs hur litet avståndet är mellan fattiga och legohjon:
1. Wele Wij, at inge Landstrykare och Löösdrifware eller Lättingar skole i Städerne eller å
Landet lijdas, uthan at hwar och een Karl eller Drängh som icke är sielff suttin Borgare,
eller ock aff den förmögenheet, flijt och förfarenheet i des Handtering, at han innan långt
drögzmåhl kan warda een dugeligh Borgare, som ock, der han Landet wistas, är Bonde
eller häfdar något hemman, eller hafwer sin wissa Husbonde och Lagstadde Tiänst, skal
oskrifwin, wara fallin i Städeme til Båssmans- och på Landet til Knechte-Tiänsten. Och på
det en noga opsyn och inquisition här medh må behörligen hollin warda, ty skole Wåre
Gouverneurer, Landshöfdingar och Befalningsmän å Landet, så offta Ting holles om
Åhret, granneligen ransaka hwar uthi sin ombetrodde Provincie, Häradh och Sochn, hwad
Lego- och Tiänstlöse Karlar, eller Dränger, där finnas, och dem under wårt LandzRegemente ställa låta.41
I Kongl. Maij:tz Placat, angående lapparnes flyttiande ifrån theras hemwister,
fastställt den 9 maj 1671, behandlas samemas ”flyktighet”. Myndigheterna vill
motverka att samema ”..hafwa begifwit sigh ifrån sin rätta Fädemesbygd
Lappmarcken..”. Eftersom man i plakattexten uttryckligen skriver att lappmarkerna
endast av ”..Lappar beqwämligen brukas och cultiveras kan..” kommer kronan att
förlora skatteinkomster. Samema anmodas att återvända ”..till sin Fädemesbygd..”
för att där, genom myndigheternas försorg, anvisas arbete. Till exempel ska de
begåvas med ”..hampa till Fiskenäts förfärdigande..”. Om de trots detta inte vill
bege sig tillbaka till lappmarkerna kommer myndigheterna att:
..hwar å sin ort them effterslå, sampt medh them aldeles så förfara, som medh andra
Landzstrykare och Lättingar effter Tiggare Ordningen förfaras bör, nembligen ther the
beträdas, föra them til nästa Slott til at ther arbeta uthi Jäm, och thet så länge, til thes the
samma någon bättring wij sa, och ther igenom förti ena at ställas på frija fötter til at resa til
Lappmarken igen.42
Samemas flyttande behandlas återigen, när Kungl. Maj:t lämnar resolution på
prästeståndets besvär vid 1723 års riksdag. Det konstateras att Kungl. Maj:ts
befallning per den 1 september 1720 blir ”..til wärckställighet förnyad..”. Samema
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ska ”..igenom det ena länet til det andra..” föras till lappmarkerna. Förutom samer
ska ”..Judar, Landstrykare, Trådragare och Häcktmakare..” fasttagas och
..til Kronans arbete brukas. Men de så kallade Tartare och Zigeuner .. låta taga wid
hufwudet.. aldeles blifwa utur Riket drefne och ingalunda däruti widare tålas.43
En annan kategori samer som ”alltid” bott på landsbygden är sockenlappama.
”Sockenlapp” definieras av Svanberg och Westerdahl antingen som en same som
anställts av socknen för att utföra vissa arbeten som rotarbeten, hästslakt etc., eller
en gammal och sjuk same som blivit sockenhjon. De bor
i socknar från
Ångermanland i norr till Västmanland i söder (Svanberg 1981:5 och Westerdahl
1986:117).44 Dessa sockenlappar tillhör, som de själva påpekar, bottenskiktet i
socknarna.
Alla sockenlappar berörs i hög grad av de kungliga förordningarna från 1720 och
1723. Man menade från myndigheternas håll att de skulle förflyttas till lappmarker
som för dem var främmande. De berörda samema kan påvisa att de alltid bott på
dessa sydligare breddgrader. När myndigheterna under andra hälften av 1720-talet
ska verkställa det förordningarna föreskriver, protesterar bönderna i flertalet
socknar, med motiveringen att de förlorar duktiga hantverkare.
Enligt Svanberg kommer verkställandet av förflyttningarna av sig, och av ett
storvulet folkomflyttningsprojekt blir intet. Man vill i de socknar där sockenlappar
varit boende, från Västmanland och upp till Ångermanland, behålla dessa för
hantverkssysslor och andra sysslor, t. ex. hästslakt.45
Från 1720-talets förordningar, där myndigheten avser att med tvång flytta
samema tillbaka till lappmarkerna, går det dryga tjugotalet år innan man far en
förordning som syftar till att i Västerbottens län ersätta fattiglappen, som kommer
ned till bygden för att tigga, med en same satt i arbete på ”nedre bygden”.
Det är svårt att bortse från att myndigheterna i behandlingen av sockenlappama
under 1720-talet har tagit till sig vissa lärdomar. De lärdomarna utgör sannolikt en
viktig utgångspunkt vid formulerandet av 1748 års förordning.

4. F r a m v ä x t e n a v 1748 å r s f ö r o r d n i n g
Prästerskapet påpekar ett flertal gånger under 1700-talets förra hälft att samema
löper risk att hamna utanför gudstjänsten och ett kristet liv. Det gäller såväl de
renskötande nomaderna som vintertid flyttar ända ned till det ”bebyggda landet”
som de tiggar- eller fattigsamer som drar omkring nere på bygden. År 1743 yttrar
sig Västerbottens läns landshövding Gabriel Gyllengrip till direktionen för
Ecklesiastikverket
i
Lappmarken,
över
jokkmokkssamemas
svaga
kristendomskunskaper. Han menar att samema bör beläggas med förbud att
utvandra från lappmarkerna.46
Initiativet till förordningen tas av direktionen för Ecklesiastikverket i
Lappmarken den 9 april 1744. Den anhåller hos Kungl. Maj:t att Gyllengrip ges i
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uppdrag att utarbeta ett förslag till förordning som syftar till att motverka samemas
vandringar ut ur lappmarkssocknama.47
Den 20 augusti året därpå skriver Gyllengrip att han fatt ”..Kongl. Maij:ts
Allemådigste befallning..”, att utarbeta ett
..project till en Förordning, hwareffter Lapparne med deras Qvinnor och Barn å thet mig
nådigst anförtrodde Län och thertill lydande Lappmarker, hafwa att rätta ..48
Den 18 december 1746 inkommer Gyllengrips projekt till Kungl. Maj:ts
rådkammare. Den 26 januari 1747 överlämnas ärendet till Nedre justitierevisionen.49
Den 4 mars 1747 utfärdas ”Kungl. Maij:ts nådiga befallning att Direktionen öfwer
Ecclesiastique werket i Lappmarken skall yttra sig”.
Direktionens utlåtande inkommer till Kungl. Maj:ts rådkammare först den 19
mars 1748.50 I yttrandet har Direktionen fokuserat på en delfråga, nämligen
straffandet av de landsbygdsbor som hyser lappar i lönndom. Direktionen anser att
det framförallt är de kronobetjänter som döljer fakta om samer för sin myndighet
som ska straffas. Därför hemställer Direktionen ”.. i underdånighet..” att man till
lagtexten lägger till att
..den Crono-betient som uti sitt Embetes fullgiörande härutinnan skulle finnas
försummelig, äfwen til lika böter, eller Tijo dl:r S:mt bör wara förfallen.51
Den 9 november 1748 ger Kungl. Maj:t sin Lagkommission 52 i uppdrag att
inkomma med ett underdånigt betänkande. Den första december utfärdas
förordningen.53

5. S y f t e t m e d 1 7 4 8 å r s f ö r o r d n i n g
Genom att en del samer lämnar lappmarkerna och flyttar från by till by kommer de
att ”..lefwa i mörker uti sin Christendom..”. Att fattiglappar eller renägare lever uti
”m örker” är en skrämmande tanke för prästerna, som endast 24 år tidigare infordrat
trummorna från samema i Urne lappmark.54
Samer som skapar omak för bönder på nedre landet med jakt etc., samtidigt som
samema i lappmarken saknar drängar, är en oordning som en lagstiftande myndighet
vill reglera. Andan i 1671 års förordning angående ”Lappames flyttiande”, där
myndigheten vill skapa sysselsättning i lappmarkerna (nättillverkning etc.), har inte
varit en framgångsrik väg.
För att reglera samers utvandring från lappmarkerna ställs nu krav på att den
husbonde som anställer ett hjon måste anmäla dennes anställning till prästen inom
en månad från anställningstillfället. Görs inte detta, väntar dryga böter för
husbonden. Böter vankas även för andra som de facto låtit samer leva i
religionsmörker, t.ex. de som anställt samer som svart arbetskraft; vallhjon, etc.
Eftersom denna förordning är stilbrytande, i förhållande till tidigare förordningar,
blir det viktigt för författningsfädema att sätta en nollpunkt. Alla samer som före
1748 vistas på nedre landet ska, då förordningen vunnit laga kraft, återföras till
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lappmarkerna. Undantagna är gamla och vanföra som kan försörja sig med vallgång
på nedre landet.55
Det kan noteras att en av Gyllengrips utgångspunkter inför uppdraget att skriva
ett utkast till förordningstext, nämligen att de samer som flyttar långa sträckor och
som kan befaras leva i religionsmörker, inte utgör någon målgrupp i den färdiga
förordningstexten.

6.

JÄMFÖRELSE MELLAN

1748

ÅRS

FÖRORDNING OCH TIDIGARE

FÖRSLAG
Reglerandet av samemas flyttande från lappmarkerna inleds med 1671 års
förordning. Huvudtanken i den är att ge samema arbeten när de återvänt till
lappmarkerna. Vi far i det sammanhanget hålla i minnet att samemas flyttande till
nedre landet inte nödvändigtvis har med rennomadism att göra. Om flyttandet gäller
skogssamer kan vi utgå ifrån att det orsakas av fattigdom, som i sin tur förmodligen
är relaterad till en nedgång i fångstnäringen (jakt och fiske).
Vi påminner oss 1720-talets myndighetsturbulens, där man anser att samema till
varje pris ska återföras till lappmarkerna. Man drar sig då inte heller för att försöka
”återföra” de mellansvenska och sydnorrländska sockenlappar som kan påvisa att de
inte hör hemma i lappmarkerna. Sockenlappama far dock stöd från de bönder som
inte kan klara sig utan deras tjänster. Perioden från 1720-talet och fram till 1748
visar på fortsatta problem med fattiga samer som driver omkring på nedre landet.
Den stora skillnaden finner vi mellan 1671 och 1748 års förordning. I princip har
hela innehållet bytts ut på 77 år. Den kungliga resolutionen på prästerskapets besvär
1723 har samma repressiva karaktär som 1671 års förordning.56
Innehållsligt sett är Gyllengrips förslag, kungliga lagkommissionens yttrande och
den färdiga texten i stort sett identiska. I Ecklesiastikverkets direktions yttrande över
Gyllengrips förslag föreslås ett tillägg till förordningen, nämligen att kronobetjänter
som undanhåller samer ska straffas. Att bötfälla husbönder, kronobetjänter och
andra som av ekonomiska eller andra skäl hållit samer dolda på nedre landet är en
tydlig markering från myndigheterna, något som antyder att problemet varit relativt
omfattande.
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Tabell 1. Förordningstexten i 1748 års ”Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qvinnor
och barn i Wästerbottn och dertil lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom
Lappmarkerna sig uppehålla wilja”, indelad i rubriker med jämförelser mellan den, förarbeten
till förordningen och en äldre förordningstext (1671).
Förordningstext 1748
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1671

Hänvisning tidigare förbud
Tiggande
Jakt på böndernas skogar
Ingen församlingstillhörighet
Brist manskap till renskötseln
Ta årstjänst på nedre landet
Överflödig i lappm tillst flytta
Tillräcklig kristendomskunskap
Vandel
Kronobetjänters roll på nedre landet
Husbondens på nedre landet plikter
Bonde som hemligt hyser lappar
Samer, dock ej gamlingar, som före
förordningens tillkomst återfinns på
nedre landet, skall återföras till
lappmarken och prövas innan de kan
återvända till landsbygden

-

2
-

-

G
2
3
4
5
1
6
7
8
9
11
12
13

E
-

-

10
12

KL
1
2
3
4
5
7
8
9
6
10
11
12
13

Förklaringar: ”1671” = Placat om lapparnas flyttande av år 1671.Kongl. Maij:tz Placat
angående lappames flyttiande ifrån theras hemwister, 9.5. 1671. Stiemman 1753: 866f. ”G” =
Gyllengrips projecttext. ”E” = Ecklesiastikverkets direktions yttrande över ”G”. ”KL” =
Kungl LagCommissionens yttrande över ”G”
Källor: I ”Förklaringar” ovan angivna och Modée 1754: 2806; 1748 års förordningstext.
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7. F ö r o r d n in g e n s t il l ä m p n in g 1 7 4 9 -1 7 5 9
Med en genomgång av domböckerna kan vi undersöka utfallet av förordningen.
Förordningen föreskriver ju att ingen same far bege sig ifrån lappmarken, förrän han
eller hon ”..fådt Tings-Rättens låf och tilstånd dertil..” (se bilaga). I källor som
lappmarkernas domböcker kan vi alltså få svar på vilka som, fr.o.m. 1749 års
lappmarksting, redan före 1748 befunnit sig på landsbygden eller från lappmarkerna
vill bege sig dit. Tingsplatserna Arvidsjaur, Lycksele, Åsele och Jokkmokk har valts
för en första undersökning.
Arvidsjaur är ett helt skogssamiskt område och ett centralt område i mina
fortsatta studier om skogssamema i Pite och Urne lappmarker 1650-1800.57
Arvidsjaur gränsar i norr mot Jokkmokk, och samema kan ha influerat varandra
eller av andra anledningar ha likartade mönster vad gäller flyttningar till nedre
landet. Tinget i Lycksele med Urne lappmark utgör Arvidsjaurs granne i söder. Där
talas samma dialekt som i Arvidsjaur. Ett samband mellan Arvidsjaurbyn och samer
från Urne lappmark kan därför vara förhanden.
Åsele har valts, eftersom det är den enda lappmark som har kontakter med
kustlandet i landskapet söder om Västerbotten, dvs. Ångermanland. Den samiska
befolkningen i Åsele lappmark består av såväl skogs- som fjällsamer (samma
förhållande gäller för tingen i Jokkmokk och Lycksele). Följande tabell är en
utgångspunkt för att beskriva och analysera förordningens effekter:

Tabell 2. Antal mål vid häradsrätterna i Arvidsjaur, Lycksele, Åsele och Jokkmokk med
avseende på samer som berörs av 1748 års förordning under åren 1749-54 och 1755-59 vad
gäller totala antalet mål och andelen mål därav där man vistats på landsbygden/nedre landet
före 1748 (”n 1”).
Tinget i

Arvidsjaur
Lycksele
Åsele
Jokkmokk

1749 - 1754
antal mål nl
7
5
0
4

1755 - 1759
antal mål nl

6
5

10
5
0
2

-

4

3
0
2

Källa: Domböcker Arvidsjaur, Lycksele, Åsele och Jokkmokk 1749-59. LAH.

I förhållande till befolkningen i respektive socken är antalet mål med samer från
Arvidsjaur boende på nedre landet (bosatta där före eller efter 1748) högt.58
Under perioden tillkommer samer, som inte vistats på landsbygden tidigare, men
som nu far tillstånd att flytta dit: Bland de undersökta områdena 1749-1759 vill
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samer från Arvidsjaur i 8 mål och från Ume lappmark i 5 mål för första gången
flytta ned till landsbygden.
I Åsele 1749-59 förekommer inga mål med grund i 1748 års förordning. Samer
som bor i landskapet Västerbotten med tillhörande lappmarker utgör förordningens
målgrupp (jfr bilaga). Att samema från Åsele lappmark inte är representerade i
materialet beror förmodligen på att de vistas utanför den egentliga lappmarken, dvs.
i Ångermanland. Det landskapet omfattas inte av förordningen.
Alla samer som förekommer i mål om 1748 års förordning vid tinget i Jokkmokk
1749-1759 bor nere på landsbygden redan före 1748. Under de första tio åren
tillkommer inga samer som flyttar till nedre landet.
Om man jäm för flyttningsmönstren för Arvidsjaur och Jokkmokk finns likheter i
flyttningar före men inte efter år 1748.
Till vilka socknar flyttar då enligt domböckerna samer från Arvidsjaur/Pite
lappmark och Ume lappmark, när de prövats enligt 1748 års förordning?

Tabell 3. Flyttningar för samer från Arvidsjaurbyn och Ume lappmark till ”nedre landet”
åren 1749-1759, fördelade på mottagande kustsocknar, inklusive de mål där mottagande
socken ej angivits.
Från

Arvidsjaur
Ume lpm

Till
Piteå
6
0

Skellefteå

Umeå

Nordmaling

?

8
1

0
3

0
1

3
5

Källa: Domböcker Arvidsjaur och Lycksele 1749-59. LAH.

Av tabell 3 framgår att Piteå och Skellefteå socknar dominerar som inflyttningssocknar. Skellefteå är, till skillnad från Piteå och Umeå, en socken utan stad
och tillhörande lappmark. Trots (eller på grund av) detta är andelen samer som
flyttar till Skellefteå hög. Varför är det så? Det är en fråga som återstår att besvara.
För Ume lappmark gäller att Granbyn står för den största andelen mål.59
Att Nordmaling är representerat förefaller, i ett territoriellt perspektiv, vara något
tveksamt, eftersom Nordmaling är beläget i landskapet Ångermanland. Förklaringen
kanske återfinns i att det från Nordmaling rekryterades samer som båtsmän till den
svenska flottan.60
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8. S l u t s a t s e r
Denna uppsats har behandlat fattiga samers kontakter med bönder på den
västerbottniska landsbygden, ”nedre landet”, under 1600- och 1700-talen.
Undersökningen har genomförts utifrån lagmässiga, förordningsmässiga,
myndighetsmässiga och sociala aspekter. Infallsvinkeln har varit att visa hur den
svenska staten försökte lösa problemen som uppstått p.g.a. fattiglapparnas
flyttningar till kustbygden. Detta var problem som till sist förmådde myndigheterna
att söka reglera villkoren för de ”flyktiga” samemas vistande bland bönderna.
Prästerna, som befarade att samema som nyss kristnats återigen skulle hamna i
religionsmörker, var mycket aktiva i försöken att skapa ordnade förhållanden.
Landshövdingen Gabriel Gyllengrip spelade en avgörande roll i formulerandet av
förordningstexten av år 1748. Det finns inga väsentliga förändringar mellan
landshövdingens utkast och den slutliga förordningstexten, vilket visar på
Gyllengrips starka ställning i förhållande till centralmakten i frågor rörande
samema.
Förordningen är tydligt nydanande vad gäller idé- och sakinnehåll, och syftar till
att reglera samemas rörelser mellan lappmarkerna och nedre landet.
I och med förordningens fastställande måste de samer som före 1748 bott på
nedre landet för att fortsättningsvis få tillstånd att bo där ha ett arbete att hänvisa till.
Varje gång efter 1748 som en same vill flytta ned på landsbygden ska det formellt
prövas på hemorten. Med förordningen i laga kraft borde — om inte alla fattiga
samer kunde beredas arbete på nedre landet — trycket på lappmarkernas samer att
lösa fattigfrågan på hemmaplan ha ökat.
I jämförelse med tidigare förordningar lades med 1748 års förordning ett ökat
ansvar på myndighetspersoner, särskilt kronolänsmännen, att följa förordningens
påbud. Faktum är att straffmomentet i den nya förordningen till stor del har
överflyttats på de myndighetspersoner och husbönder som före 1748 tydligen har
varit försumliga i att rapportera om de samer som vistats olagligt på landsbygden.
Genom undersökning av domböckerna för lappmarkerna 1749-59 visar det sig att
samer från Arvidsjaur är överrepresenterade bland de samer som vistas på
landsbygden, under det första decenniet förordningen är i kraft. Enligt
tingsprotokollen är de också överrepresenterade bland samer från de undersökta
lappmarkerna som före 1748 vistas på landsbygden.
Den motsvarande skogssamebyn i Urne lappmark, Uhmeåbyn, är
underrepresenterad i materialet (endast 1 av 15 mål från Urne lappmark). Denna
skillnad mellan två angränsande skogssamebyar indikerar att näringsvillkoren i
Arvidsjaurbyn varit avsevärt sämre än i Uhmeåbyn från 1600-talets mitt och fram
till 1760. Orsakerna till denna skillnad är förmodligen en ordentlig nedgång i
fangstnäringama (jakt och fiske) i Arvidsjaurbyn.
Som mottagande socken på nedre landet är Skellefteå överrepresenterat i fråga
om antal samer som väljer att slå sig ned där. Detta är ett sakförhållande som bör
analyseras vidare.
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Likheter och olikheter pekar fram mot att de inre mekanismerna i det
skogssamiska samhället i Arvidsjaurbyn bör undersökas vidare där, och jämföras
m ed förhållandena i Uhmeåbyn. Därvidlag är förändringar i skattelandsstruktur,
näringsliv och sociala och demografiska strukturer viktiga forskningsområden.
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1956:48.
45 Svanberg 1981:12-16.
46 Göthe 1929:434.
47 Ibidem.
48 Förarbeten till förordning rörande lapparna. Justitierevisionens utslagsakt nr 172, 1.12.
1748.RA.
49 Högsta domstolens kansli. Behandlar/handlägger rättstvister enligt 1720 års regeringsform.
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också detta dåliga hanterande bekräftat: ”.. warit uti öfwerwägande men sedermera kommit
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56 Modée 1742: 530.
57 Mitt avhandlingsämne är ”Det skogssamiska samhällets differentiering: Arvidsjaurbyn och
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30

F rom poor Sami to Sami pauper : P overty and emigration from the Sami
AREAS OF PlTE AND LIME 1650 - 1760 IN THE LIGHT OF THE SAMI ORDINANCE OF
1748.
In my preliminary studies o f the Forest Sami I observed that, at the district-court
sessions in Arvidsjaur in the 1750s, it had suddenly become important for the Sami
to announce their intention to move to the ”lower land”, that is, the coastal area
inhabited by Swedish-speaking farmers on the G ulf o f Bothnia (or else they wanted
to report that they already lived there). This paper deals with the ordinance issued by
the Swedish government in 1748, what effects it had, and what records it left in the
court minutes. For the first time the roaming and begging o f poor Sami were
regulated. W ith the Ordinance o f 1748 they became a labour force sanctioned by the
Swedish government in the coastal parishes o f Västerbotten.
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B il a g a

Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qwinnor och barn i Wästerbottn och
dertil lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig
uppehålla wilja.
Som, oaktadt förre Förbud, ännu deröfwer klages, at en del Lappar, med deras
Qwinnor och Barn, begifwa sig ifrån Lappmarken til andra orter, der fara by från
by, samt med tiggande beswära Kongl. Maj:ts Undersåtare, och derjemte tilfoga
dem både intrång och skada på skogame, samt olägenhet med diurs och fogels
skiutande och fångande, igenom hwilket kring-strykande jemwäl händer, at de icke
hålla sig til någon wiss Församling, utan lefwa i mörker uti sin Christendom,
hwarförutan och derigenom blifwer brist i Lappmarken på nödigt folk til
Renhiordames skiötsel; Så warder, til förekommande af sådant oskick, påbudit, det
ingen Lappman, Qwinna eller deras Barn, må sig ifrån Lappmarken begifwa til
någon annan ort i Riket, förr än han, eller hon, icke allenast fadt Tings-Rättens låf
och tilstånd dertil, igenom utdrag utur protocollet, sedan behörigen undersökt
blifwit, och Tings-Rätten funnit, at samme person utaf Lapp-Allmogen i tienst icke
åstundas eller behöfwes, utan ock Kyrkoherdens i den Lappmarken witnesbörd om
hans eller hennes kundskap i Christendomen, samt förde wandel. Och när den, som
således med desse bewis blifwit försedd, kommer til någon annan ort, bör
densamme der års-tienst taga, och sedan tilställa näste Crono-Betiente det bewis han
af Tings-Rätten undfådt, samt tillika gifwa tilkänna, hos hwilken han tienst tagit,
hwarefter bemälte Crono-Betient åligger, at derom til Landshöfdingen i orten
berätta. Ock skal Husbonden, inom en Månad, ifrån det sådant Legohion i hans
tienst kommit, låta Kyrkoherden i Församlingen derom få kundskap, på det han
derföre söria må, at en sådan Lappman, eller Qwinna, warder i sin Christendom
underwist, samt tilhållen, at bruka sina Salighetsmedel, äfwen som ock Husbonden
åligger, at derom mera sorgfällig, at bemälte lapp-hion flitigt kommer til Kyrkan
och Catechismi förhören, samt annars hemma i huset underwises och öfwes i
Christendomen. Den Husbonde, som, utan laga förfall, försummar, at, inom
förenämda tid, gifwa Kyrkoherden kundskap om bemälte tienste-hion, böte 5 daler
S:mt, angifwarens ensak. Och ifall ändå sedan någon Lappman, eller Qwinna, uppå
andra orter utom Lappmarken finnes, hwilken ei hafwer sådana bewis, och i ständig
tienst sig icke begifwit, böte 5 daler S:mt, Lappmarks Kyrkomes ensak, eller, i brist
af botum, straffes med 4 par spö, eller 4 par ris, 3 slag af paret, hwarefter han, eller
hon, skal til Lapp-marken återföras. Men den som hyser eller tilstädier någon ledig
och tienstlös Lappman, eller Qwinna, at på sina ägor och Skogar, utom
Lappmarken, wistas, skal böta 10 daler S:mt, hälften til angifwaren, och den andra
hälften til Socknens fattiga, til hwilka böter jemwäl den Crono-Betient skal wara
förfallen, som härom fatt behörig kunskap, och derwid sin skyldighet icke fullgiör.
Och aldenstund någon af Lapp-Allmogen kunde redan hafwa sig ifrån Lappmarken
begifwit, som ännu icke någon tienst tagit, eller med sina Renar sig utom
Lappmarken uppehåller; Fördenskul böra de, med första som ske kan, sig til
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Lappmarken återbegifwa, eller ditföras. Men är någon så gammal och vanför, at den
ei kan med tienande, eller annat i Lappmarken wanligit arbete sig der föda, och ei
eller der hafwer sådana närskylda, som kunna densamme försörja, då må den
qwarblifwa, och med wallgång, eller annat arbete, födan förtiena. Åliggandes
wederbörande, så i Städer som å Landet, så wäl som Prästerskapet, at noga tilse, det
detta alt behörigen fullgiordt warder.
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Lappskattelandet Vuorbejaur 1650-1800
— en pilotstudie

1. S y f t e

Denna pilotstudie syftar till att ge utgångspunkter för vidare forskning vad gäller
undersökningsområdet
för min
avhandling,
nämligen
skogssamebyama
Arvidsjaurbyn i Pite lappmark och Uhmeåbyn i Urne lappmark (jfr figur 4).
Som område för pilotstudien har det skogssamiska lappskattelandet Vuorbejaur
valts. En av de viktigaste delarna i mitt avhandlingsarbete är undersökningen av de
intersamiska konflikterna och hur de påverkar och förändrar skogssamemas
näringsliv. På vuorbejaurlandet insynades inga nybyggen under perioden 16501800. Inte heller uppstår det några tvistemål mellan samer och nybyggare inom
Vuorbejaurs gränser under undersökningsperioden.
Låt oss till en början se vilka fakta som finns om lappskattelandet Vuorbejaur,
fakta som underbygger de hypoteser och den undersökningsmetod jag kommer att
välja.

2. L a p p s k a t t e l a n d e t V u o r b e j a u r
Namnet Vuorbejaur kan uttydas som ‘sjön med lycka, tur, lott eller ödet’1
Vuorbejaur är beläget i Arvidsjaurbyns sydvästra höm och inom Arvidsjaurstingets
jurisdiktion. Av Arvidsjaurbyns lappskatteland är Vuorbejaur det land som är
beläget längst i väster.2 Vuorbejaurlandets västra och södra gränser utgör också
gränser mot Granbyn i Urne lappmark.
Lappskattelandet är beläget på vattendelaren mellan Vindelälven och
Skellefteälven och inom Malåns avrinningsområde, ett biflöde till Skellefteälven.
Landet ligger söder om Storavan/Levattnet, som är den östligaste av Skellefteälvens
stora sjöar. Avståndet fågelvägen mellan Vindelälven och Skellefteälven, över
Vuorbejaurlandet, är ca 30 km. Den norra skattelandsgränsen ligger 5 km söder om
Skellefteälven, medan den södra är belägen ca 10 km från Vindelälven.3
Tack vare påbudet från Västerbottens läns landshövding, Johan Graan, i maj
1671 “...att inventera Urne lappmarks odlingslägenheter” och tack vare de av honom
utsända Jonas Gedda och Anders Holm, finns både en karta över och en beskrivning
av bl.a. Vuorbejaur 1650-1700.4 På kartan kan man bl.a. återfinna de stora sjöama
Verbojaur och Abresjaur (jfr figur 1).
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Figur 1. Vuorbejaur enligt 1671 års karta över Urne lappmark (del av
“Ainaj aurLandh”).
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Av karta och text framgår att Vuorbejaurlandet år 1671 ingick i ett större
lappskatteland, Ainajaur, vilket:
“..Jacob Clemetsson, hans Son, och Siul Bengdtsson medh hans Son Mårthen Siulsson,
och Per Anundsson ifrån Arfwidziärfwi Uthi Pitheå Lappmark, Åboo, och särdeles Skatt
derföre gifwa.”5
Efter 1695 års skattereform kom Vuorbejaurlandet att tillhöra Arvidsjaurbyn i Pite
lappmark, medan den andra delen av skattelandet kom att kallas Karko och blev en
del av Granbyn i Urne lappmark.6
Det finns inga källor som förklarar delningen av skattelandet Ainajaur. Det kan
röra sig om ny gränsdragning eller ett klarläggande av gränsen mellan Pite och Urne
lappmarker. Ovanstående citat visar antingen på att Ainajaur var en
skattelandsbildning över gränsen mellan Pite och Urne lappmarker, eller på att Per
Anundsson kom inflyttande från Arvidsjaurbyn till Uhmeåbyn och att han, när
skattereformen genomfördes 1695, kunde förmå myndigheterna att flytta
Vuorbejaur från Uhmeå- till Arvidsjaurbyn.
Omkring 1650 fanns inte ett enda nybygge i Urne eller Pite lappmark. Kyrka med
präst etc. fanns i Lycksele respektive Arvidsjaur och Arjeplog. Under
januari/februari kom domaren till respektive tingsplats för att leda tinget. Dessa är
de enda inslagen av annan verksamhet än samemas i området. Vuorbejaurlandet var
ett land bland andra skatteland i ett “hav” av skog, myrar och sjöar. Det egna landet
var en stor del av det bekanta fysiska rummet. Huvudparten av kontakterna med
omvärlden bestod av vardagskontakter med grannarna på omkringliggande
lappskatteland. Dessa skogssamers näringsliv kan klassas som seminomadiskt med
tonvikten lagd på jakt- och fiskenäringama.7

3. H y p o t e s e r o c h m e t o d
3.1. V u o r b e j a u r

o c h d e n f j ä l l s a m is k a e x p a n s i o n e n

Tidigare forskning har visat att Qällsamema använde vattendelama som flyttleder.8
För de nomadiserande fjällsamer (huvudsakligen från Granbyn) som p.g.a.
flyttningsledemas sträckning genom förfjällsterrängen och ned i skogslandet
kommer med sina renar mot Vuorbejaurlandets västra gräns finns inte så många
genomfarter att välja på. Genom Vuorbejaurlandet, parallellt och på ett avstånd av
10 km från Skellefteälven, rinner Malån nedskuren i en trång ådal. Norr om den näst
största sjön på Vuorbejaurlandet, Bockträsk, eller på samiska Abresjaur, möter ett
högland ända fram till Skellefteälven.9
Därmed återstår en bra genomfart för fjällsamema, i riktning nordväst/sydöst, via
den öppna dalgången i lappskattelandets sydvästra del förbi huvudsjön Verbojaur,
och vidare i riktning mot lappskattelandets sydöstra höm .10 Vuorbejaurlandet blir
p.g.a. det fysiska rummets utformning en typ av trång passage eller ”grind”.
Vad kan då utläsas av tidigare forskning vad gäller fjällsamer, flyttningsleder och
konflikter med “mötande” skogssamer?
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3. L I . Tidigare forskning om fjällsam isk rennomadism
I sin avhandling Rennomadismens dilemma behandlar Roger Kvist den
fjällnomadiska expansionen i Jokkmokks socken. Utifrån Filip Hultblads
domboksexcerpter i dennes avhandling Övergång från rennomadism till fa st
bosättning i Jokkmokks socken har Kvist kartlagt näringskonfliktema mellan bl.a.
fjällsamer och nybyggare.11
Kvist frågar sig om nybyggarna genom slarv eller medvetet anlagda skogsbränder
förstör lavbetena och därmed inskränker Jokkmokks fjällsamers vinterbetesmarker.12
Eftersom antalet tvistemål inför tinget är så lågt (15 st. 1760-1860) ger det “..i sig
ingen anledning till förmodan att allvarligare markanvändningskonflikter rådde
mellan fjällsamer och nybyggare vid denna tid.” 13
Angående skogssamema kan Kvist visa att de framförallt tvistade med
nybyggarna om fisket.14 Han konstaterar vidare att i skogssamebyama i Jokkmokks
socken, alltså Jokkmokk och Sjokksjokk, förhåller det sig så att de:
“..flesta invånare vistades i skogslandet året om och hade en mera differentierad
näringskultur. En väl utvecklad rennomadism kunde dock förekomma även i dessa byar,
en rennomadism som i vissa fall kunde utveckla ett flyttningsmönster liknande det som
förekom i fjällsamebyama.”15
Skogssamema i Jokkmokk vistades om somrarna med sina renar i fjällen.
Förutsättningarna för denna västligt orienterade skogssamiska rennomadism var
giftermål mellan fjäll- och skogssamer. I mitt undersökningsområde förekommer
inte giftermål av denna typ i sådan utsträckning att den leder till näringsmässiga
samarbeten mellan fjäll- och skogssamer.16
Förekom då överhuvudtaget konflikter mellan fjällsamer och skogssamer i
Jokkmokks socken fram till år 1800?
Vid en genomgång av Hultblads domboksexcerpter visade det sig att det
förekommit konflikter, framförallt mellan fjällsamer från Loktebyn i Arjeplog och
skogssamer från Sjokksjokkbyn (vars södra gräns utgör Jokkmokks sockens och
Lule lappmarks södra gräns).17
Det rör sig om tio mål av betesintrång koncentrerade till perioden 1750-1800.
Åtta av tio mål gäller konflikter mellan ljällsamer från Loktebyn och skogssamer i
Sjokksjokk. Av dessa åtta äger sju rum under perioden 1776-1800. Av de åtta
näringskonfliktema är tre av målen även gränstvister, p.g.a. den fram till 1700-talets
slut oklara gränsen mellan Pite och Lule lappmarker i detta område.18
Genomgången av Hultblads domboksexcerpter kan sammanfattas som följer:
1. Fjäll- och skogssamer i Jokkmokks socken har avtalat hur betena ska användas.
Det har sin grund i de giftermål och därefter ingångna betesavtalen mellan fjäll- och
skogssamer i Jokkmokk, som medför att konflikter mellan ijäll- och skogssamer
därstädes inte uppstår.
2. Sådana överenskommelser har inte slutits mellan fjällsamema från Loktebyn och
skogssamema i Sjokksjokk.
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3. Loktesamemas överskridanden av gränsen till Lule lappmark (vilka leder till
dessa tvister) tyder på att denna gräns är av gammalt datum och fastlagd under
fångstsamhällets tid.19
4. Loktesamemas nomadism är kraftfull, eftersom den inte bara berör landområden
som är omtvistade utan även, och i än högre grad, skatteland klart inom
skogssamebyns erkända gränser.
3.1.2. Hypotes A
Fjällsamemas flyttleder sträcker sig efter vattendelama. Lappskattelandet
Vuorbejaur är beläget på vattendelaren mellan Vindelälven och Skellefteälven där
den är som smalast.20 Dessutom ligger skattelandet vid Pite lappmarks sydgräns mot
Urne lappmark. Inga allianser i form av giftermål har slutits mellan fjällsamer och
skogssamer från Vuorbejaur.
De skogssamiska lappskatteland som ligger på vattendelama och ”möter” denna
ijällsamiska expansion utsätts för ett större tryck än andra lappskatteland belägna
längs med Arvidsjaur- och Uhmeåbyamas västra gräns.
3.2. V u o r b e j a u r ,

n ä r in g a r n a o c h n y b y g g e sr ö r e l s e n

1650-1800

Förändringarna för skogssamema skulle på gm nd av nybygges väsendet bli stora
under perioden 1650-1800. Före år 1700 drog nybyggare in på de östligast belägna
skattelanden i Uhmeåbyn. På en del skatteland kom flera nybyggare att slå sig ned.21
Senare, under 1750-talet, kom nybyggarna till Arvidsjaurbyns lappskatteland. År
1800 fanns tillsammans ca 120 nybyggen i Pite och Urne lappmarker — år 1650 inte
ett enda.22
År 1801 slår sig den förste nybyggaren ned inom vuorbejaurlandets gränser.23
Vuorbejaursamema är under den period som denna undersökning omspänner inte
direkt berörda av nybyggare inom skattelandets gränser.24 Men den nya tiden har
kommit vuorbejaursamema allt närmare.
Om man med huvudvistet vid Vuorbejaur som utgångspunkt drar en cirkel med
tre mils radie (jfr figur 2), fanns inom radien inte ett nybygge år 1750. De närmast
belägna nybyggena var Stensund och Saxnäs vid Vindelälven, drygt 3 mil från
Vuorbejaur.25
Åt nord och nordost, inom tremilsradien, fanns inga nybyggen år 1800. Detta år
fanns 13 nybyggen inom tremilsradien, därav tre inom Arvidsjaurbyns gränser. De
övriga 10 nybyggena låg i sydväst och hade alla en anknytning till Vindelälven och
Juktån (ett biflöde till Umeälven). Till det närmast belägna nybygget, Gargnäs, är
avståndet omkring 1 mil. Gargnäs, viste på det gamla Ainajaurlandet, insynades av
en same år 1755.26
Vi bör, trots avsaknaden av nybyggare på vuorbejaurlandet, genom den tidigare
forskningen kunna ge en belysning av nybyggesrörelsen i konflikt med
skogssamema. Vi kan utgå från att vuorbejaursamema var underrättade om denna
rörelse.
41

Figur 2. Lappskattelandet Vuorbejaur och dess omgivningar inom en tremilsradie
med nybyggen etablerade före 1750 (■ ), respektive 1750 - 1800 (■). Källor: Bylund
(1956) och Rudberg (1957), kartor över kolonisationen.
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3.2.1. Tidigare forskning om skogssamer och ny byggesrör else
När Erik Bylunds avhandling Koloniseringen av Pite lappmark t. o. m. 1867
publicerades, hade han på ett nytt och systematiskt sätt gått igenom källorna rörande
Pite lappmark. Han nyttjade domböckerna för att spåra och systematisera
näringskonfliktema. Bylunds undersökning sammanfaller delvis med min, eftersom
den östra delen av Bylunds undersökningsområde är Arvidsjaurbyn.27
Bylund har inte studerat de intersamiska konflikterna i sin avhandling. Han
koncentrerar sig på konflikterna mellan skogssamer och nybyggare, och kommer
fram till att fisketvister som konflikttyp var de svåraste och bittraste, men att
betestvister mellan nybyggare och skogssamer också var en vanlig konfliktorsak.
Till rent kriminella aktiviteter hörde (om de som Bylund påpekar var avsiktliga)
nybyggarnas anläggande av skogseldar, vilka förstörde skogssamemas lavmarker.
Bylund har också ingående studerat tingets och Kungens Befallningshavandes
roller i fiske- och betestvistema.
Han kommer fram till att tinget till en början inte missgynnar samema; men efter
år 1800 blir det allt vanligare att samema är den förlorande parten i tingets och
myndigheters behandling av fiske- och betestvister.28 Bylund hänvisar därvidlag till
den tidens makthavare och konkluderar:
“Denna etnocentriska inställning från de svenska myndigheternas sida, enkannerligen
KB:s, är inte heller omedveten. Man visste mycket väl vad som föregick inom
lappmarken: att lapparna allt mer drevs bort, upp emot fjällen.”29

3.2.2. Hypotes B
Vuorbejaursamemas seminomadiska näringsliv 1650-1800 kan alltså studeras i en
helt samisk social och ekonomisk kontext; inga nybyggare slår sig ned på
Vuorbejaur under undersökningsperioden. De konflikter/tvister som uppstår utspelas
mellan skogssamer.
Genom litteraturen från 1600-talets andra hälft vet vi att skogssamemas samhälle
är seminomadiskt, med jakt och fiske som de viktigaste näringsgrenarna.301 ett mål
från tinget i Lycksele år 1749 får vi veta att i stort sett alla skogssamer i Urne och
Pite lappmarker vistas på sina lappskatteland året om.31 M en redan under andra
hälften av 1700-talet återfinns mål där skogssamer, vid flyttning till “nedre landet”,
in på bondebyamas marker, hamnat i konflikt med bönderna och stämts inför
häradsrätten.32
Därmed är jag framme vid min andra hypotes: Vuorbejaursamemas
seminomadiska näringsliv kommer inte att påverkas av nybyggesrörelsen 16501800, däremot kommer det att påverkas av den f j ä l l s a m i s k a expansionens tryck
under perioden.
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3 .3 . M e t o d

Domböckerna är det viktigaste källmaterialet i denna studie. Med hjälp av dessa kan
kvalificerad information om skogssamemas näringsliv erhållas. Källserien omfattar
domböcker för häradsrätterna i Arvidsjaur i Pite lappmark och Lycksele i Urne
lappmark under perioden 1650-1800 (se tabell 1). Husförhörslängder,
ministerialböcker, övriga kyrkoarkivshandlingar liksom mantalslängder är exempel
på källor som underbygger undersökningen.
Tabell 1. Mål, åren 1650-1800, rörande lappskattelandet Vuorbejaur i Arvidsjaurs socken
och de näraliggande skogssamiska lappskattelanden (LSL) i väster och öster, med avseende
på konflikter med nomadiserande fjällsamer (F), konflikter med angränsande skogssamer (S)
och inre konflikter/problem (I) vad gäller vuorbejaurlandet. Målen är anhängiggjorda vid
häradsrätterna (HR) i Arvidsjaur (A) resp Lycksele (L). Lappskattelandens by atillhörighet
markeras med Aj= Arvidsjaurbyn, U = Umebyn och G = Granbyn.
Period
-

1675
1675
1700
1725
1725
1725
1725
1750
1750
1750
1750
1775
1775
1775
1800
1800

Antal
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2

M ålrubrik

LSL (By)

jakten och fisket
tvist LSL
tvist LSL
jakten
arv
jakten
jakten och renbetet
intrång LSL
renstöld
renbetet
renbetet
renbetet
fisket och renbetet
intrång LSL
renbetet
äganderätt till LSL

Ainajaur (G)
Ainajaur (G)
Ainajaur (G)
Vuorbejaur (Aj)
Vuorbejaur (Aj)
Vuorbejaur (Aj)
Vuorbejaur (Aj)
Karko (G)
Vuorbejaur (Aj)
Vuorbejaur (Aj)
Karko (G)
Vuorbejaur (Aj)
Karko (G)
Karko (G)
Släppejaur (Aj)
Vuorbejaur (Aj)

Konflikter
I
I
1
S
I
F
F
F
S
F
F
F
F
F
F
I

HR
L
L
A
A
A
A
A,L,A
L
A
L
L
L
L
L
L, L
A

Källor: Domböcker för häradsrätterna i Arvidsjaur 1650-1800 och Lycksele 1650-1800. RA
och HLA.

Utifrån hypotes A kommer jag att studera konflikternas karaktär och frekvens
vad gäller skogssamema på vuorbejaurlandet och inträngande fjällsamer. Därefter
undersöks lappskattelanden väster och öster om Vuorbejaur, för att se om flest
konflikter uppstår i det väster om Vuorbejaur belägna skattelandet Karko, på
vuorbejaurlandet eller på det östligast belägna skattelandet Släppejaur. Slutligen
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studeras konfliktbilden mellan fjällsamer och alla skatteland belägna längs med
Arvidsjaur- och Uhmeåbyamas västgränser.
Om alla skatteland längs samebyarnas västra gräns skulle ha lika stor andel
konflikter med fjällsamer, är hypotesen falsk. Om skattelanden Karko eller
Släppejaur har större frekvens än Vuorbejaur, har hypotesen falsifierats, eftersom
flest konflikter antogs äga rum där vattendelaren var som smalast.
Utifrån hypotes B kommer tvister orsakade av inträngande fjällsamer, interna
tvister bland samema på vuorbejaurlandet och tvister med lappskattelandsgrannar att
studeras. Om det skulle visa sig att vuorbejaursamemas seminomadism är
oförändrad, har hypotesen falsifierats.

4. D e n f j ä l l s a m is k a e x p a n s io n e n
Som tidigare konstaterats ligger Vuorbejaurlandet mitt i fjällsamemas flyttningsled
från fjällen ned till skogslandet (jfr figur 3). För att fa en bild av omfattningen av de
mål som gäller Vuorbejaur/skattelandsgrannama och fjällsamema har alla mål
omfattande Gran-, Arvidsjaur-, och Uhmeåbyama 1650-1800 gåtts igenom. Målen
är koncentrerade till perioden 1700-1800. För Vuorbejaurs del omfattar konflikter
med
fjällsamer
perioden
1701-1754,
Karko/Gargåhn
1733-1766
och
skattelandsgrannen i öster, Släppejaur, åren 1792-1793.33
Konflikter mellan fjällsamer och skogssamer (jfr tabell 1) har sammanfattats i
tabell 2.

Tabell 2. Vid häradsrätterna i Arvidsjaur och Lycksele anhängiggjorda mål, i båda fallen
1650-1800, där målen avser näringstvister av olika slag, med fjällsamer som svarandepart,
omfattande lappskattelanden Vuorbejaur i Arvidsjaurs socken och de skogssamiska
lappskattelandsgrannarna Karko/Gargåhn i väster/syd och Släppejaur i öster.34
LSL

Betestvister

Jakttvister

Vuorbejaur
Karko/Gargåhn
Släppejaur

5
2
2

4
-

Summa

9

4

Summa

Fisketvister

Intrång LSL

-

-

1
-

2
-

9
5
2

1

2

16

Källor: Domböcker för häradsrätterna i Arvidsjaur 1650-1800 och Lycksele 1650-1800. RA
och HLA.
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Figur 3. Vuorbejaur enligt Generalstabskartan, blad 42, Malå.

4 .1 . K o n f l ik t e r 1 7 0 1 -1 7 1 5

Vi kan till en början konstatera att inga mål finns noterade vid tingen för perioden
1650-1701.35 År 1701 avhandlas inför häradsrätten i Arvidsjaur det första fallet av
ljällsamiskt intrång på vuorbejaurlandet. Skattelandsinnehavaren Per Persson36
klagar över:
“..att åtskilliga Granbys lappar, särdeles Lars Månsson, Anders Siulsson Walki, och Rijk
Anders Siulsson medh fiere deras Bam och anhörige som höra under Uhmeå Lappmark,
giöra honom Åwärkan medh Fogellskiutande, och Allehanda andre wåhnors idkande på
dess Skattland HwerbJaurj ben.d..”37
Vi konstaterar att Per Persson inte stämmer fjällsamema för intrång i renbetet. Om
han lagt ned så mycken möda på att stämma fjällsamer inför rätta vore det märkligt
om han inte anförde vilka skador de åsamkat honom: Han har lidit skada p.g.a.
uteblivna jaktfangster — familjens levebröd. I ärendetexten nämns inte heller något
om fjällsamemas reninnehav.
År 1706, fem år efter den första konflikten, stämmer Per Persson ånyo samer från
Gran inför tinget för intrång därför att:
“..Rijk Anders Siuhlsson i Granbyn och Uhmeå Lappmarck, årligen tillfogar honom stort
intrång på Hans Skatteland Hwerbjaur, i det han icke allenast, merendels heela winteren
igenom, förblifwer der sammastädes, med sin Reenmacht, som hans Booskapbeet förtärer,
uthan der hoos Skiuter och fångar Diuur och Fougell, honom, som för landet Skattar, till
största Skada,..”38
Och som om det inte skulle räcka med en sådan bredsida, tar Per hjälp av grannen
från skattelandet Levattnet, norr on Vuorbejaur, för att understryka sin legitima rätt
till landet:
“..Skolandes de många Kåttar som han der upsatt, utwijsa, att han i många åhr hafft där sitt
tillhåll, hwilken berättelse Lappmannen Joen Siuhlsson besannade;..”39
Fem år efter det första målet klagar Per på att ljällsamema orsakar skada på hans
jaktm arker och renbeten (första gången). Jakten är viktigast. Vidare får vi veta att
ljällsam em a från Gran varje vinter, åtminstone sedan 1701, stannat på
vuorbejaurlandet hela vintem. Det pekar mot att fjällsamer från Granbyn, som t.ex.
Rijk Anders Sjulsson, inte flyttat längre österut än Vuorbejaur vid denna tid.
Om man vidare betänker att jakten utgör huvuddelen av vuorbejaursamemas
levebröd och att hela skattelandsarealen nyttjas för att försörja samema, inser man
hur omfattande Granbyns Ijällsamers nyttjande av landets resurser är, under i stort
sett hela vintem.
I texten framkommer att Rijk Anders Siuhlsson inte var instämd eller närvarande,
varför rätten uppdrog åt byalänsmannen att meddela Rijk Anders att avstå från
vidare intrång, vid ett vite av 40 marker silvermynt plus en ersättning till Per
Persson för nyttjandet av betet på vuorbejaurlandet. Om by alänsmannens åtgärder
inte skulle ha avsedd effekt, skulle Rijk Anders Siuhlsson året därpå lagsökas vid
tinget i Lycksele “hwarunder han sorterar och lyder”.
Uppenbarligen kunde länsmannen i Arvidsjaurbyn inte övertyga Rijk Anders
Siuhlsson. Å r 1707 stäms Anders m. fl. fjällsamer från Granbyn inför tinget i
Lycksele. De anklagas för att årligen tillfoga Per “stor Skada och Åwärkan på dess
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Skatteland Hwerbjaur” när de reser till Lycksele och sedan tillbaka till fjällen.
Skadorna åsamkas Per:
“..såwäl med deras Reenhoper, af hwilka boskapsbeeten uthödes som diurens Skiutan-,
och bårtskrämmande, honom som för Landet skattar till skada och afsaknad i dess näring,
hälst som berörde Lappar, en stoor deel af winteren der sammastädes förtöfwat”40
Granbysamema ligger fortfarande större delen av vintem på Pers skatteland. Resan
till Lycksele och tillbaka till fjälls går via vinterlägret på vuorbejaurlandet.
Att Vuorbejaur är deras vinterläger går här inte att ta miste på. Och en “stor hop
m ed renar” på ett skatteland från november till april blir självfallet en fortsatt stor
belastning för Per och hans familj. Samema från Gran förstår att denna
“våldgästning” är av den omfattningen att den inte kan försvaras. De säger
fortsättningsvis att de:
“..icke Kunde neka til denne Pär Pärssons klagan, förebärandes allenast, det för dem faller
mycket olägligit, om de skole Resa någon annan wäg hwarest dee jämwähl torde göra
jordäganden intrång..”
Noteras bör att de använder verbet resa, trots att de större delen av vintem vistats på
Vuorbejaur. Kanske är det ett sätt att tona ned den långa vistelsen där, i akt och
mening att blidka rätten. Å andra sidan kanske verbet resa för dem är en sorts
helhetsbegrepp för all vistelse utanför fjällen. När de uttalar sig om andra resvägar
och att andra jordägare skulle finna deras vistelse oläglig, visar det på att de valt
vägen över Vuorbejaur med omsorg och efter ett visst övervägande. Det kanske
visar att fjällsamernas val av flyttväg inte självklart blir att följa vattendelama;
beslut kan också gmndas på andra överväganden inom flyttlaget.
De sex fjällsamema döms till vardera 3 Mark silvermynt i böter. Vidare får var
och en av dem betala 1 Carolin i rättegångskostnader och 1 Carolin i ersättning till
käranden. M ärkligt nog inleder de bötfällda fjällsamema, när domen lästs upp men
innan målet avslutats, en förhandling där de:
“..willia gifwa til Pär Pärsson Sex Dahl Kopp:r m:t åhrligen, om han efterlåter dem, att
Resa öfwer Hans land med Sine Reenar, om winteren till och ifrån Marknaden..”
Pers svar är bestämt men också villkorligt tillmötesgående:
“..på Någre Åhr till ett proof, bejakade, dock med förord, at the ther sammastädes icke
längre förtöfwa, fast mindre honom med diurfång och fogellskiutande præjudicera..”
M en tvisterna fortsätter. År 1715 påpekar Per Persson inför tinget att ljällsamema
från Granbyn tillfogat honom:
“..Åwärkan medelst diurfång eller boskapsbete..”41
Denna gång faller ingen dom, utan kärandeparten vamas för att göra intrång på Pers
lappskatteland utan “..hans gifne lov och tillåtelse..”, vid ett vite om 40 Mark
silvermynt. Eftersom rätten håller fast vid 1707 års dom, har ljällsamema getts prov
på att tinget håller fast vid att ingångna avtal ska hållas.
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4 .2 . P e r io d e n 1 7 3 3 -1 7 9 3

Under 17 år, 1716-1733, förekommer inga tvister mellan fjäll- och skogssamer i
detta område. Det har förmodligen sin grund i de domar som fälldes och de avtal
som slöts under 1710-talet.
År 1733 förklarar Qällsamen Anders Siuhlsson från Ammersfjäll att han ingått
förlikning med innehavaren av lappskattelandet Karko, Mickel Larsson. Den senare
har instämt Anders för “ ..intrång å land..”. Anders har ingått en förlikning med
innebörden att han hädanefter ska ”..med alt förfång avstå..”.42
År 1747 stämmer den nye innehavaren av vuorbejaurlandet, Lilla Per Olsson,43
samer från Gran- och Ranbyama inför tinget i Lycksele.44
Nu omnämns enbart renbetet som anledning till stämningen (och en
nytillkommen olägenhet):
“..at de wid behörande och flyttjande om hösten neder till skogslandet skola gjöra honom
intrång på dess land och så wäl förorsaka skada medelst deras Renars betande som ock den
olägenheten skal Per Olofsson tilstöta at odiuren, som gemenligen följa wägen effter dem
som boflyttja, äfwen Komma på dess land, Renhjorden til icke ringa skada..”
Fjällsamema hänvisar till hävd och menar att Lilla Per Olsson inte kan förbjuda dem
att ta vägen över hans land. Men samtidigt har de också siktat in sig på en
förlikning:
“..påståendes lilla Per Olsson alt derföre, det måtte Swarandeme blifwa förbudne att
hädaneffter boflyttja, öfwer dess land; Swarandeme åter närwarande förmente thet them
intet Kan förwägras nyttja thenna wäg som the altid brukat öfwer Per Olofssons land, dock
effter något twistande och samtal gofwo Swarandeme Per Olofsson, ett 18. öre stycke
hwarthera för redan skiedd och gjord åwärkan på dess renbete..”
Detta mål är ett typfall i tvister mellan samer, i det att inledningen kännetecknas av
hårda motsättningar som senare övergår i ett förlikningsläge. Men skulle Per
acceptera eller fullfölja sin hårda linje? Svaret hamnar väl mitt emellan, då Per
replikerar:
“..att Swarandeme hädanefter må wid boflyttjandet få hwila ett dygn på dess land, däraf
ett halfft på wästra ändan på Werpskogen och det andra halfwa på ett wiss ställe Gwotogo
Kallat; men ej längre tid eller fiere och andra ställen, och det wid 3 daler Silfwermynts
wite, för den som deremot gjör någon åwärkan; Och blef wäl en sådan deras friwilliga
förening, uppå begäran, i Protocollet intagen.”45
I förhållande till uppgörelsen från 1707, där dåvarande landinnehavaren
understryker att fjällsamema inte får stanna “längre” på hans land, är denna
uppgörelse detaljreglerad vad gäller vistelsetid på vuorbejaurlandet.
Året efter, 1748, tvistar landinnehavaren på Karko, Vuorbejaurs grannland, med
fjällsamer från Granbyn. Käranden46 klagar över skador på renbetet. I uppgörelsen
konstateras att de måste flytta över kärandens land. Denne går med på att de far
stanna tre- fem dagar på hans land (på vuorbejaurlandet får de vistas ett dygn).
Käranden påpekar att svarandens “renmakt” kommer för nära ”thes renar” :
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“..wid samma wite ej med theras renmakt hwila så nära stället, ther Per Persson wistas at
honom therigenom fö r thes renar något intrång tilfogas (min kursivering), hwilket
Parterne antyddes.”47
Intressant nog talas här om svarandens renmakt och kärandens renar, en markering
av skillnaden i reninnehav. Att det klart noteras att kärandens renar återfinns “..ther
Per Persson wistas..” indikerar att kärandens näringsfång är seminomadiskt. Nästa
konflikt med fjällsamer inträffar år 1754 där Lilla Per Olsson konstaterar att:
“..Emedan Johan Henrichsson och thes Son Nils Johansson ej Kunde neka thet the öfwer
en weckas tid med theras Renar legat och betat lilla Per Olssons i Arfwidsjaur land,
hwaröfwer han nu klagade..”
Avtalsbrottet är avsevärt. Svarandeparten har vistats flera gånger om, dessutom för
lång tid, på Vuorbejaur. Detta är något som leder till efterräkningar för fjällsamema:
“..genom denna Rätts den febr: 1747 utfärdade förbud dem förbudit wid tre daler S:mts
wite, wiljande thesse ej på något sätt förlika Per Olsson, ehuru Rätten them sådant
föreställde, ty sakfältes icke allenast thesse att war för sig utgifwa thet utsatte 3: (daler)
S:mt witet, utan ock ersättja skadan med 4 (daler): 16 (öre) K:mt som Per Olsson påstod
och pröfwades billigt wara.”48
Ett nytt inslag i den gamla konfliktbilden är fjällsamemas attityd mot käranden:
“..wiljande thesse ej på något sätt förlika Per Olsson, ehuru Rätten them sådant
föreställde..”
Denna hårdare attityd från svarandeparten är föga framgångsrik, då de tvingas betala
skadestånd, ett medel som tingsrätten inte nyttjat i tidigare mål (där parterna i stället
har föreslagit förlikning).
År 1756 klagar innehavaren av Karko, O lof Persson, över att fjällsamer förstör
renbetet, i synnerhet på det näs där han har sitt fiskeställe. Återigen får vi en
indikation på att fisket är mycket viktigt, och på att skattesamens näringsliv är
seminomadiskt. I domen konstaterar rätten att fjällsamema ska byta till en flyttväg
söder om Vindelälven.
Som en referenspunkt vill jag här inflika ytterligare ett av mycket få tvistemål
som inträffar mellan skogssamer och fjällsamer avsevärt väster om
Vuorbejaur/Karko. Denna gång gäller det ett lappskatteland vid Storvindelns
mellersta del. Vid tinget i Lycksele år 1763:
“..Klagade afledne Anders Anderssons i Granbyn Enka Sissela Michelsdotter, att Länsman
Nils Siulsson och fiere af Granbys Lappmän skola nu i någre Års tid wid deras flyttningar
om Hösten ifrån fiällen, lägrat sig å Beteslandet Laissowuebne hwarföre hon och jemte
Nybyggaren Johan Hansson skatt betalar samt hwilket land hennes Man i långliga tider
innehafft..”
Beteslandet Laissowuebne är en del av lappskattelandet Gautsträsk49, detsamma som
Nedre Gautsträsk, beläget i området kring Laisälvens utlopp i Storvindeln.
Nybyggaren har tagit upp nybygget Ömäs.50 Det intressanta i detta mål är att
tingsrätten tvingar fjällsamema att återgå till en gammal flyttled:
“..effter Nämdens intygan, rätta samt förr brukade boföringswägen är effter Windel
Elfwen; förthenskull förböd HäradsRätten Nils Siulsson och andra af Granbyn at å
Laissowuebne giöra Sissilia Michelsdotter något eller theröfwer flyttja och renbeten
åwärka, så framt han ej hennes lof erhåller..”
Inte nog med detta: Svaranden har med sin renhjord:
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i höst 3:ne weckor legat å Landet..”51
För det intrånget blir vitet fastställt till 5 daler silvermynt. Svarandena far också
betala rättegångskostnaderna med 6 daler kopparmynt.
År 1766 förekommer skattelandet Karko återigen i ett mål mot fjällsamer från
Gran. De anklagas för att ha gjort sig skyldiga till intrång på landet vid
vårflyttningen, och förbjuds fortsättningsvis att göra så, om de inte har kärandens
lov därtill. Därtill finns en praxis som den svenska rätten påpekar:
“..ock att härunder icke begripas om the förenämde wid flyttningar til och ifrån Fiällen,
ligga en natt öfwer å thetta land, såsom sådant, hwilket Jon Siulsson ej åtalat, och
thessutom av Lappmänn altid warit tillåteligit.”52
Nu dröjer det 26 år innan nästa tvist mellan skattelandsinnehavare och fjällsamer
uppstår.53 Till tinget i Lycksele har år 1792 Erik Larsson54 på lappskattelandet
Släppejaur (öster om Vuorbejaur) instämt fjällsamer från Rans och Grans
samebyar.55 Tvisten gäller det betesintrång som åsamkats Erik under fjällsamemas
höstflyttning:
“..under flyttningen från Sorsele sig företagit att i flera dagar med theras mykna renboskap
wistas och sig uppehålla på thess tillhörige Lappskatteland å norra och södra sidorna om
then så kallade Windel Älfwen, hwarigenom renbetet medtages och nedtrampas honom till
märkelig skada..”
Men i en resolution från länets landshövding år 1789 regleras fjällsamemas
flyttningar än mer:
“..Konungens Befallningshafwandes i orten d: 21. Februarii År 1789 härutinnan meddelte
Resolution innehållande, att Sorseles fiällappar igenom öfwer förberörde Land äga
rättighet att flytta samt äfwen thå the så hafwa nödigt sig thär tå Sön= och helgedagar
inträffa uppehålla..”
Landshövdingen har också markerat flyttvägamas särskilda status:
“..dock att hwarken honom Erik Larsson eller them må tillåtas att längre tid på samma
land wintertiden wistas, på thet icke thet samma, såsom allmän boflyttningswäg för
bemälte fiällappar måtte härigenom blifwa för mycket utbetat..”
Men:
“..beträffande fisket uti the å samma land belägne Siöar Sowejaur, Topmajaur och
Sarresjaur, så fants Erik Larsson wid nyttjandet thäraf bibehållen..”
Vad gäller vägar och renbete, korsar fjällsamemas flyttväg domhavandens väg från
Lycksele till Arvidsjaur:
“..klagade Erik Larsson thäröfwer att Sorsele Lapparna skola nära intill Biörksele börjat
låta beta theras renar till skada för Piteå Lappames skiutsrenar, hwarmed them förelädes,
att afstå och innehålla..”
Utfallet av detta mål blir att fjällsamema inför tinget lovar att rätta sig efter
innehållet i landshövdingens resolution, något som också innebär att käranden, så
länge som fjällsamema efterlever resolutionens innehåll, inte har anledning att
stämma dem för betesintrång.56
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4 .3 . K o n f l ik t e r

m e d f jä l l sa m e r i

A r v id s ja u r -

och

U hm eåbyarna

Hur förhåller det sig med den Qällsamiska nomadismens påverkan/intrång på
skogssamiska lappskatteland, i synnerhet längs Arvidsjaur- och Uhmeåbyamas
västra gräns?
I hela Arvidsjaurbyn (exklusive Vuorbejaur och grannlandet Släppejaur) har sju
tvister med Qällsamer från Arjeplog och Ran/Gran förekommit under perioden
1650-1800. Av de målen är det endast ett mål som rör ett skatteland vid
Arvidsjaurbyns västra gräns (Västra Kikkejaur).57
Mellan 1650 och 1800 förekommer i hela Uhmeåbyn sju mål mellan skogssamer
och inträngande tjällsamer från Vapsten, Ranbyn och Granbyn. Av dessa är sex mål
förlagda till den södra delen av västgränsen (Storumanområdet).58
Vare sig Arvidsjaurbyn eller Uhmeåbyn kan sägas vara särskilt drabbade av
Qällsamisk expansion. Därtill är antalet mål för gränsskattelanden efter västra
gränsen för lågt, ett respektive sex mål.

5. V u o r b e j a u r

o c h s k o g s s a m is k a k o n f l i k t e r

1665-1802 59

5.1. P e r io d e n 1665-1741
Vid tinget i Lycksele år 1665 kärar M årthen Siuhlsson till Jacob Clemetsson
angående intrång på sitt land. Båda anges i protokollet komma från Arvidsjaurbyn.
Kärande och svarande kommer båda från lappskattelandet Ainajaur, dvs. det land
som omkring 1695 delas i Vuorbejaur och Karko.60
Intrånget består i “..Reenskiutande och..förfangh på hans fiskie platser..”. Mårten
påpekar att intrånget är ett intrång i hans näringsfång, jakten och fångsten.
Domslutet blir att svaranden avstår från intrång “..wijdh Straff tillgiörandes..”.
Nästa mål inträffar år 1675. Då kärar Sjul Bengtsson till Per Anundsson att han
hindras av svaranden att bruka deras genom arv gemensamt tillfallna land. Domen
blir att de som bröder ska bruka landet tillsammans.62
År 1691 anmäler Per Anundsson till tinget i Arvidsjaur att hans son W ellam med
familj p.g.a. fattigdom övergivit skattelandet Ainajaur och begett sig till kusten för
att tigga. Pers andre son, Per Persson, tillerkänns av rätten:
“..besagde Skattelandh med des adpertinentier i skogh och marek sampt fijskewatn, hädan
effter at possidera och Klanderlöst bebruka, som bäst han kan och gitter..”63
Nästa omgång mål kommer åren 1715-16. De tre målen handlar om en arvstvist och
en jakttvist. Arvstvisten rör hustruns arv efter föräldrarna där bröderna, efter
arvsskiftet, inte betalat hennes andel i en kopparkittel.64
Jakttvisten, från år 1716, ställer frågan om det var inom Vuorbejaur som en
björnhona med två ungar skjutits. Björnarna har skjutits av svågern från landet norr
om Vuorbejaur, Le vattnet. Per Persson, kärande och skattelandsinnehavare, bevakar
sin hävdvunna rätt; skattelandsinnehavaren ska ha en del i en björn, om den fällts på
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hans land. För att klarlägga och lösa tvisten måste gränsen mellan landen kunna
fastställas:
“Angående den fordran som Lappen Per Persson giör ut i ett Biörnskin jemte twenne st:n
ungar som Tolfmannen Jon Siulsson skutit uppå dess landh ock Råskilnaden effter gl
länsman Hans Siulssons och Siul Siulssons intygande (min kursivering), förnöijer
benembde Tolfman, Lappen Per Persson med 2 RD:r och dhe sålunda åttskilde.”65
När länsman vidimerat gränssträckningen mellan skattelanden, kan jakttvisten
biläggas. Detta mål visar på rester av hur gammal samisk justis fungerade.66
Nu dröjer det 25 år, innan nästa tvist kommer upp vid tinget i Arvidsjaur. Vilken
kunskap kan vi få om perioden 1717-40? I källmaterialet finns skattelängder att
tillgå.67 Där framgår att det inträffar en del händelser som kan ge en förklaring till
avsaknaden av konflikter både med grannar och fjällsamer. Utifrån tabell 4, som
visar vilka som betalat skatt för vuorbejaurlandet, kan den aktuella perioden klassas
som en nedgångsperiod: År 1720 reser Per Persson till Norge och samebyn måste
betala skatten. År 1727 har Per Persson dött — hans hustru omnämns som “Per
Perssons änka”.68
M ellan 1720 och 1735 har Per Perssons hustru och sedermera änka ansvarat för
all verksamhet på landet. Änkan betalar landsskatten fram till 1735, då hon flyttar
från landet, och ungsprintaren Mats Nilsson far ta över.
Blir det bättre när en ny kraft kommer till landet? Svaret måste bli nej. År 1741
stäms Mats Nilsson från Vuorbejaur inför tinget i Arvidsjaur för begången renstöld.
Kärande är skattelandsgrannen i norr. Det är känt att käranden har en renhjord (i
skogssamisk dåtid en stor hjord). Under 1750-talet flyttar han med sin renhjord ner
till allmänningen.69
Häradsrätten frågar käranden om hur många renar han har. Svaret är undvikande.
Dock måste hjorden ha varit liten:
“..Mats Nilsson spordes, om han sielf ägt någre Rehnar, .. S:de at någre Rehnar war han
wäl sielf ägare af, men wore then gången eij wid handen..”70
Hur har renstölden från grannen gått till? Mats Nilsson anför att han tagit två
oxrenar från käranden, återställt den ena och behållit den andra. Mats Nilssons
tillvägagångssätt är beräknande. Uppenbarligen har han tänkt behålla den ena renen.
Men en skattelandinnehavares hustru (som tjänar hos Mats Nilsson) från ett
skatteland ostnordost om Vuorbejaur kommer emellan:
“..skal Olof Jonssons uti Jerfträsk hustru Elsa Swänsd.r, som warit i tienst hoos Mats
Nilsson uti Wäurbejaur uptäckt, at nästber:de Mats Nilsson samma Rehn öfwerkommit uti
skogen samt honom slagtadt .. Pär Gunnarsson widgeck angifwandet, med widare
berättelse, at om icke Olof Jonssons hustru uptäckt Mats Nilssons förehållande, hade
honom ännu okunnigt warit uti hwilkens händer Rehnen Kommit..”71
Vad kunde käranden göra nu? Efter det att Elsa avslöjat Mats, finner han för gott att
erkänna. Han försöker ta sig ur knipan på ett hedersamt sätt:
“..har Mats Nilsson welat betala Rehnen men Nämdemannen icke fördrifwit sig at
wedertaga betalningen, förrän han skulle blifwa underrättad om han endast med
betalningen Kunde sig åthnöja..”72
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Käranden uttrycker en viss tvekan hur han skall förfara. En fråga som
landshövdingens handgångne man vid tinget (Befallningsmannen) däremot har en
klar uppfattning om:
“..at i fall så wore händt, han Mats Nilsson Kunde med laga näpst warda omsedd.”73
Som orsak till renstölden anför svaranden:
“ .ogemehn brist på mat skal drifwit honom till thenna giemings begående.”74
Detta renstöldsmål är det enda fallet under perioden 1650-1800, där en same från
Vuorbejaur dömts. M ats’ utsaga om en akut matbrist är förmodligen riktig.75
Tabell 4. Skattebetalande för Vuorbejaurs lappskatteland, vissa år under perioden 1695-1800.
År

Namn

Skattebelopp

1695
1701
1705
1708
1713
1715
1720

Pär Pärsson
Pär Pärsson
Pär Pärsson
Pär Pärsson
Pär Pärsson
Pär Pärsson
Hela byn

1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16

1727
1730
1735

Per Perssons änka
Per Persson
Per Perssons änka

1:16
1:16
1:16

1740
1745
1750
1755
1761
1765
1771
1771
1775
1781
1785
1790
1795
1800
1800

Matts Nilsson
Lilla Per Olsson
Lilla Per Olsson
Lilla Per Olsson
Lilla Per Olsson
Lilla Per Olsson
Per Persson
Nils Jonsson
Sjul Jonsson
Sjul Jonsson
Sjul Jonsson
Sjul Nilsson
Sjul Jonsson
Sjul Jonsson
Hindric Pehrsson

1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
0:24
0:24
1:16
0:24
0:24
0:32
0:24
0:16
0:16

Övrigt
-

-

“Pehr Persson farit till Norje, hella Byn
Bet.”
-

Borde vara “PP:s änka”
“Bordtflytt,
ungsprintaren
Matts
Nillsson betalt skatten och tillträdt
landet.”
-

Myntrealisation 1776.
-

Felskrivning efternamn?!
-

Källor: Uppbördsböcker för Västerbotten, vissa år, 1695-1800. RA.
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Något av åren 1742 eller 1743 kommer en ny skattedragare till Vuorbejaur,
nämligen Lilla Per Olsson. Denne har bevisligen en renhjord (jfr målet mot
fjällsamer 1747). Han kommer att betala landsskatten under en period av drygt 25
år. Sonen Per Persson tar över omkring 1770, men dör samma år i “bröstsjuka”.76
Slutet av 1760-talet och början av 1770-talet är krisår på Vuorbejaur. Såväl
medelålders som åldringar far medel från socknens fattigkassa.77 Grannen på
skattelandet i norr, Levattnet, delar landsskatten med Per Perssons änka. I mitten av
1770-talet inryms ännu en utifrån kommande same på skattelandet, Sjul Jonsson
från Levattnet.78
Återigen kommer en inflyttad att rädda situationen. Den nye skatteinnehavaren
kommer att betala skatt fram till undersökningsperiodens slut (tabell 4).
Sjuttonhundratalets sista årtionden på Vuorbejaur präglas av inre tvister, orsakade
av renskötselns utveckling. En serie mål, det första 1788 det sista 1802, visar på de
mått och steg vuorbejaursamema tar för att utveckla renskötseln.
Målet från 1788 har sin grund i att en faktisk eller förment brist på betesmarker är
på väg att uppstå. Kärandeparten vill flytta tillbaka till faderns land Vuorbejaur.
Svaranden, som under 1770-talet tagit över Vuorbejaur, vill utöka betesarealen då
han:
“..skall äga mycken renmakt, och således wara behöfwande af större betesland..”79
Men käranden som vill flytta från skattelandet Njallejaur80 (i gränstrakterna mellan
Arvidsjaur och Pite kommuner) känner sig tvingad därtill eftersom han:
“..hitintills legat på dess Swärmoders Land i lag med fiere thes Swågrar, thär han för thes
stora renhiord ej Kunnat hafwa tillräckeligit bete..”81
Hur ska rätten komma fram till en lösning? Oavsett hur den agerar kommer någon
att förfördelas. Man inhämtar därför utlåtanden från samer vilka som sammantaget
intygar att beteslandet är:
“..så stort och tillräckeligit att ock Siul Persson thärå i lag med honom Kunde inrymmas.
För then skull fant HäradsRätten skiäligit att härigenom lemna berörde Siul Persson
rättighet, att såsom behöfwande af land hädaneffter få vistas och till renbete nyttja
omförmälte Land Wurpejaur i Lag med Siul Jonsson, therom Parteme underrättades.”82
Rätten går på linjen att, hellre än att tränga någon av parterna från landet, söker den
förmå partem a att samsas om utrymmet. Tingsrätten bedömer att risken för
betesbrist inte är överhängande.
Efter målet år 1788 går det sju år innan nästa mål kommer upp vid tinget i
Arvidsjaur. Denna gång görs en mycket noggrann undersökning av partemas behov
av betesmark. Kärande är Hindrik Persson, bror till käranden från 1788, Sjul
Persson.83 Hindrik vill ta över broderns del i skattelandet, medan svaranden Sjul
Jonsson 84 anser att han måste ha hela landet för egen del.
Svaranden Sjul Jonsson förlorade ju målet år 1788. Efter det anlitade Sjul
sockenskrivaren i Skellefteå för att formulera en skrivelse som skickas till
landshövdingen i Umeå:
“..Så har Sjul Jonsson uti en genom Sockenskrifwaren i Skellefteå Johan Forsén til Herr
Landshöfdingen stäld klagoskrift öfwer H:ds R.ttns ofwan berörde åtgiärd, föregifwet det
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Sjul Persson aldrig ägt del i landet Wärpejaur och att Sjul Jonsson hade fiere snart
fullwäxte söner..”85
Sjul Jonsson far i landshövdingens svar år 1793 gehör för sin klagan. Om denna
resolution sägs i tingsprotokollet från 1795:
“..en sådan Resolution; At som nyss besagde omständighet icke syntes hafwa kommit i
öfwerwägande wid H:ds R:ttn och skjäligt kunde tyckas wara, at Sjul Jonsson så wida han
i fiere År ensam utgiordt skatt och utskylder för Wärpejaurslandet, borde med sine söner
derwid bibehållas, så wida det för den betarfwades och Sjul Persson deremot behielpa sig
med det betesland han nyttjat hos sin Swärmoder, där han ock förmälts hafwa sig dittils
uppehållit.”86
Tingsrätten far bakläxa av landshövdingen. Om saken stannat vid detta, skulle det
ha inneburit att tingsrättens och även samemas uppfattning om att någon form av
arvsordning skulle gälla vid överlämnandet av lappskatteland i praktiken ha
avskaffats av KB. För att undersöka saken beslutar häradsrätten att utse
kronolänsman och två ojäviga nämndemän som ska:
“..syna ej mindre Wärpjaurslandet, än det Sjul Persson i Lag med Swärmodren och sine
Swågrar innehade samt beskrifning deröfwer til H:ds R:ttns undersökning och pröfning
företa.”87
Synemännens viktigaste uppgift är att söka fastställa avkastningen på de till ytan
lika stora lappskattelanden (1,5 x 2 mil). I synen framkommer att båda landen året
om räcker till renbete för en mans renhjord. Vad gäller Vuorbejaur kan landet
brukas av två, men då räcker betet från sommar till jultid.
Men hur stora är renhjordarna? Hindrik har:
“..30 st waijkor jemte några oxar och kalfwar, hwilka han under sin broders Sjul Perssons
rätt hittils betat på Werbejaur i lag med Sjul Jonsson..”88
Vi far också veta att Hindriks andel av skatten har värderats lika som sin brors,
vilket antyder att brödernas renhjordar har varit av samma storlek:
“..samt detta År under här hållne upbörd äfwen blifwit påförd och utgjordt den skatt Sjul
Persson för samma land de förra Åren erlagt..”89
I målet följer härpå en intensiv diskussion om vilken rätt Hindrik har till landet.
Diskussionen har två poler; dels landshövdingens kritik av häradsrättens dom från
1788, dels den rättsuppfattning som finns bland skogssamema formerad i vad
nämndemännen anser vara rätt och riktigt. Dessa konstaterar att Hindriks enda
m öjlighet att erhålla betesmark finns på Vuorbejaur. Till sist kommer rättens
ordförande fram till en uppfattning som grundar sig på de samiska nämndemännens
uppfattning grundad på arvsprincipen, dvs. att skattelanden skulle övertas av
familjen.90 För att resonemanget ska hålla konstaterar häradsrätten att Sjul Jonssons
renhjord inte är så stor som det tidigare sagts (nedan kursiverat):
“..Uppå hwad således härutinnan utrönts, samt nämndemännen Per Olofssons och Swen
Anderssons, hwilka besigtningen å Wärpejaur öfwerwarit, ej mindre än de öfriga
Lappmännens af nämnden, härtil nu komne intygan det de noga känna at Landet
Wärpejaur, så långt någon dera af dem minnas sägen tillbaka, warit Sjul och Hindrik
Perssöners Förfäders land samt at efter nämndens yttersta samvete, Hindrik ej bör derifrån
drifwas, häldst Sjul Jonsson ej har Renboskap til den myckenhet, at ju både han och
Hindrik äro med samma land belåtne , och för öfrigt här i Socknen så trångt om land at
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Hindrik utom innehafwande betesrättigheten å Wärpejaur ej funno utwäg uppehålla sine
Renar; Förenade Ordföranden Sig med nämndens så, som förestår yttrade tanke..”
Slutligen konstateras att Hindrik ska betala skatt
“..i jemnförelse af dess förmögenhet på Renboskap med Sjul Jonssons..”.91
Rätten har avvisat landshövdingens tanke om att endast den som ensam betalat skatt
för ett land ska fa ensamrätten. Finns företrädare som arvtagare till landet, då ska
urminnes hävd vägas in.
De två renägarna har nu att efter bästa förmåga samsas om skattelandet
Vuorbejaur. Av domboksreferatet framgår ju att Vuorbejaur kanske har bättre
förutsättningar vad gäller betet än andra lappskatteland i Arvidsjaurbyn.92
Eftersom de två skattebetalarna för Vuorbejaur inte kan beta sina renar på
Vuorbejaur mera än ett halvår, innebär detta att man under perioden 1775-1800
påbörjar ett rennomadiskt liv.
Vart för då samema på Vuorbejaur sina renar i januari månad? Av tidigare
konflikter kan vi konstatera att de vinterbetesland som kan vara möjliga borde ligga
nere på allmänningen, öster om den på 1750-talet uppdragna lappmarksgränsen.
Inga uppgifter finns från tinget i Arvidsjaur.
Däremot har nybyggarna i Lidsträsk, i Skellefteå gamla storsocken, år 1794
klagat vid tinget i Lycksele över intrång av renhjordar som förstört deras höhässjor
(året före målet i Arvidsjaur mellan Sjul Jonsson och Hindrik Persson). Parter i
målet är:
“..Krono nybyggarena Anders Andersson och Daniel Malm i Lidsträsk kärande, och å
swarande sidan Lappmannen Erik Larsson i egen person jemte Lappmännen Hans
Erssons, Sjul Jonssons och Hendrik Pärssons alla i Arfwidsjaur, at gjöra och låta utsedde,
Herr Fendriken Ädle Pehr Wahlström..”93
Hur länge har dessa flyttningar pågått? Enligt:
“..åtskillige af Nämden här wid intygade at ofwannämde Kärander tid efter annan härwid
Rätten slika klagomål fört..”94
Nämndemän vid sittande ting bör vara trovärdiga: Bland annat vuorbejaursamema,
från södra delen av Arvidsjaurbyn, har nomadiserat under senare tid.95 På
vuorbejaurlandet har antalet skattebetalande renägare ökat från en till två under
perioden 1770-1800. Samema har därefter tvistat om hur många som kan fa sin
bärgning av landet. Tingsrätten har konstaterat att de två skattebetalande samema far
samsas om utrymmet.
Genom syneprotokoll har vi fatt veta att Vuorbejaur kan inrymma två renägare
med ett renantal om 50 djur/hjord. Med det antalet räcker betet på landet från
sommar till jultid för två. Källorna har bekräftat att vuorbejaursamema under
perioden 1775-1800 börjat nomadisera. Deras första vinterbetesområden ligger i
terrängen strax väster om lappmarksgränsen.
Vuorbejaursamema har gjort upp med skattelappen på släppejaurlandet (vars
östra landgräns är densamma som lappmarksgränsen) att fa beta sina renar där under
vårvintertid. De har genom den påbörjade nomadiseringen mött nybyggare i en
första näringskonflikt.
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Att formera renhjorden är den drivkraft som styr processen. Den avgörande faktom
är vuorbejaursamemas begynnande övergång till rennomadism (som också har
belagts). I den processen strävar man efter att få en så stor och kontrollerad
betesareal som möjligt. Det är ingen tillfällighet att vuorbejaursamema fullföljer
processen, genom att under åren 1801 till 1802 genomföra en delning av
skattelandet.96 Båda parter är i stort sett nöjda med delningen. Dock finns olika
uppfattningar om fisket efter delningen. Inför möjligheten att tvisten skulle pågå
ytterligare ett år söker tingsrätten aktivt få partema att komma överens:
“..Hwarwid landägarena Sjul Jonsson och Hindrik Persson, personl. tilstädes, förklarade
sig nögde med delningen så widt den rörde Renbeteslandet, men uppå fiskewattnet
klagade Sjul Jonsson sig wara lidande, utan att likwäl gitta sin talan tydel. utreda; Hwadan
och som Synemännen härhos uplyste, så att p:teme
icke åtnöijas med den
öfwerenskommelse de, i afseende på fiskewattnet wid Synen träffat, tjenligast blifwer, at
den af p:terne som behåller Östra delen af landet, undfår Östra Wuorbejaur, och den som
tager Wästra delen, nyttjar Wästra Wuorbejaur, men Abresjaur, öfwer hwars Östra ända
landrået går delas midt i tu..”97
Även i denna process finns kollektiva drag av fångst kvar, sedan den tid då den var
viktigare. Det gäller vinterfisket, där partem a i syneförrättningen konstaterat:
“..winterfisket i bäcken i lag som til förne, och i Malån efter Land Lenien, och allt
winterfiske i alla sjöar i lag som til förne.”98
När landet är delat, kan den enskilde landägaren disponera sina betesresurser på ett
bättre sätt. M an behöver inte längre passa på varandras renhjordar. Nu finns
m öjligheter att utveckla renskötseln. För skogssamen är fisket fortfarande så viktigt,
att när den viktiga frågan om renbetet lösts, tvistar man vidare om fisket.

6. R e s u l t a t
I denna pilotstudie har under en period av 150 år ett skogssamiskt lappskatteland
och dess näringsförändringar studerats." Till studien formulerades följande
hypoteser: I hypotes A utgick jag ifrån att fjällsamemas flyttleder sträckte sig längs
med vattendelama, och att Vuorbejaur var beläget på vattendelaren, där landet
m ellan Vindelälven och Skellefteälven var som smalast. Skattelandet låg i Pite
lappmarks sydvästra höm gränsande mot Urne lappm ark.100
Utifrån jäm förelser med förhållandena i Jokkmokk kunde jag konstatera att inga
allianser i form av giftermål hade slutits mellan Qällsamer och skogssamer från
Vuorbejaur.
De skogssamiska lappskatteland som låg på vattendelama och längs flyttvägama
för den fjällsamiska expansionen utsattes för ett större tryck än andra lappskatteland
belägna längs med Arvidsjaur- och Uhmeåbyamas västra gräns.
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Resultatet av undersökningen visar att Vuorbejaur var särskilt utsatt för den
Ijällsamiska expansionen, såväl i jämförelse med dess lappskattelandsgrannar som
med andra lappskatteland längs med Arvidsjaur- och Uhmeåbyamas västgräns. Om
man ser enbart till “betestvister/intrång LSL” (jfr tabell 2) blir bilden delvis
annorlunda. Då blir argumentet om vattendelaren inte lika starkt, och slutsatsen blir
tudelad: Fjällsamema har förvisso valt vattendelaren som flyttväg, men också vissa
perioder undvikit att flytta över lappmarksgränsen (gått med renhjorden söder om
vattendelaren) eller av taktiska skäl alternerat mellan skattelanden (jfr tabell 1 och
tabell 2).
Konflikter mellan fjällsamer längs Arvidsjaurbyns västra gräns är mycket
ovanliga, varför fallet Vuorbejaur intar en särställning bland Arvidsjaurbyns
lappskatteland.
En förhöjning av antalet konflikter längs Uhmeåbyns västgräns kan noteras från
området norr om sjön Storuman.
Under perioden 1650-1800 är skogssamebyama Arvidsjaurbyn och Uhmeåbyn,
såsom situationen avspeglas i domboksmaterialet, inte särskilt utsatta för den
fjällsamiska expansionen, med särskilt Vuorbejaur som undantag.
Vad gäller utgångspunkterna för hypotes B kunde jag konstatera att i den
verklighet som var vuorbejaursamemas var sammanhangen helt samiska. Mellan
1650 och 1800 etablerades inga nybyggen på vuorbejaurlandet. De konflikter/tvister
som uppstod borde vara interna och utspela sig mellan skogssamer på vuorbejaur
landet och andra intilliggande lappskatteland eller vuorbejaursamer emellan.
Genom 1600-talslitteraturen om lappmarkerna fick vi veta att skogssamemas
samhälle var seminomadiskt, med jakt och fiske som de viktigaste
näringsgrenarna.101 En inventering av lappskattelandens näringar, redovisad vid
tinget i Lycksele år 1749, visade att i princip alla skogssamer i Urne och Pite
lappmarker vistades på sina lappskatteland året om (dvs. omfattades av ett
seminomadiskt näringsliv).102 Redan under andra hälften av 1700-talet kom tvister
att uppstå, där skogssamer vid flyttning till “nedre landet”, in på bondebyamas
marker, hamnade i konflikt med bönderna och stämdes inför häradsrätten.103
Med detta som bakgrund kunde hypotes B formuleras: Vuorbejaursamemas
seminomadiska näringsliv kommer inte att påverkas av nybyggesrörelsen, men
däremot av den fjällsamiska expansionen och det tryck den utövade.
Resultatet av undersökningen av vuorbejaursamemas näringsliv visar att den
fjällsamiska expansionen, med tyngdpunkten förlagd till perioden 1700-1760,
avlöses av en period av förändring av vuorbejaursamemas näringsliv 1770-1802 —
dvs. den fjällsamiska expansionen avlöstes av en period av inre förändring och
utveckling.
Tyngdpunktsförskjutningen i vuorbejaursamemas näringsliv 1650-1800 hade gått
från jakt/fiske över renskötsel (inom ramen för den seminomadiska näringsformen)
och fram till en begynnande rennomadism under perioden 1770-1800 (jfr tabell 3).
Till synes har den fjällsamiska expansionen påverkat vuorbejaursamemas
seminomadiska näringsliv, så att de från ca 1770 befinner sig i ett inledande stadium
av rennomadismen.
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Tabell 3. Förskjutningar över tid mellan olika typer av näringstvister bland
vuorbejaursamema, perioden 1650-1800, såsom det avspeglas i mål vid häradsrätterna i
Arvidsjaur och Lycksele.
Tvister

1650-75

1676-00

1701-25

1726-50

1751-75

1776-00

JaktFiskeIntema tvister på
vuorbejaurlandet
RenbetesBetes-, med nybyggare
österut (rennomadism)
Källor: Domböcker för häradsrätterna i Arvidsjaur 1650-1800 och Lycksele 1650-1800, RA
och HLA.

7. D is k u s s i o n
Vuorbejaur hade inte påverkats av nybyggesrörelsen. Däremot visade
undersökningen av konflikter mellan fjäll- och skogssamer på de skogssamiska
lappskattelanden längs Arvidsjaur- och Uhmeåbyamas västgräns att Vuorbejaur var
särskilt utsatt, medan de flesta skattelanden inte kom i tvist med fjällsamer.
Vuorbejaur var ett undantag — konfliktlöshet vad gäller nybyggare och
motsatsen vad gäller fjällsamema: Vuorbejaur var inte ett gängse lappskatteland104,
men dess näringsliv hade ändock under undersökningsperioden förändrats, och var
vid periodens slut inne i en begynnande rennomadisk fas.
En fjällsamisk expansion kan å andra sidan inte vara hela förklaringen till
övergången till rennomadism bland lappskattelanden i undersökningsområdet, då
det är så fa av dem som drabbats.
Eftersom detta är en pilotstudie, där syftet bl.a. är att peka ut vägar för den
fortsatta undersökningen av förändringar av skogssamemas näringsliv i Arvidsjauroch Uhmeåbyama 1650-1800, vill jag här foga in ytterligare frågeställningar i
diskussionen. Kan det vara så att den fjällsamiska expansionen ensam bokstavligen
har drivit Vuorbejaur in i rennomadismen? Svaret på den frågan måste bli ett nej.
Studiet av skogssamemas inre näringsförändringar är en minst lika viktig aspekt.
Jag har redan tidigare konstaterat att Uhmeåbyn under undersökningsperioden,
med undantag av den allra västligaste delen, i stort sett kollapsade. Därför kommer
jag i avhandlingens nästa steg att koncentrera mig på Arvidsjaurbyn, vars utveckling
1650-1800 går i motsatt riktning.105
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I det fortsatta arbetet är, utifrån olika infallsvinklar, följande utgångspunkter för
analys av Arvidsjaurbyn viktiga:
A. Lappskattelandet - en bastion
Genom domboksmaterialet, genom hela pilotstudien, återfinns en tydlig tendens:
Lappskattelandet är den skogssamiska näringsformens bastion. En genomgång av
alla intersamiska mål rörande lappskattelanden i Arvidsjaurbyn (delningar,
arvstvister, betestvister, fisketvister etcetera) är därför en viktig del i att bekräfta
eller förkasta frågor om lappskattelandets vikt för skogssamema.
För att utveckla renskötseln i riktning mot rennomadism utgör lappskattelandets
gränser förmodligen ett gott skydd för den spirande näringen. Varje skattelapp har
goda möjligheter att utveckla en renhjord inom lappskattelandet.106
Dessutom kunde skattelappen (p.g.a. strukturen med flera delnäringar som jakt,
fiske och renskötsel, möjliga just i den boreala miljön) genom att nogsamt försvara
sitt lappskatteland välja att stå fast vid ett seminomadiskt levnadssätt.
Om vi återgår till möjligheten med en utveckling mot rennomadism skulle stegen
på väg dit vara följande:
1. M an börjar utöka renhjorden, lägger mer arbetstid på den och minskar tiden för
jakt och fiske.
2. Ofta är man två familjer på ett skatteland och man måste, med det ökade
renantalet, nyttja landets resurser mer effektivt.
3. N är betet inte räcker till längre, tvingas man söka vinterbetet österut ned mot
allmänningen (jfr figur 4).
4. För att undvika sammanblandningar och för att få fastställda gränser sinsemellan
delar man skattelandet mellan sig.
5. Nu finns ingen väg tillbaka och den fortsatta utökningen av renhjorden leder till
att man måste söka ytterligare nya vinterbeten österut.
Här vill jag påpeka att skogssamen, som jag ser det, hela tiden har möjligheten
både att genomföra omvandlingen till en rennomadisk näringsform, lika väl som att
avbryta den eller fullfölja den delvis, så länge som han behärskar sitt territorium,
dvs. skattelandet.
M itt resonemang under denna rubrik har sin utgångspunkt i skogssamemas
konsekventa försvarande av sitt lappskatteland. M an kan därvidlag ställa frågan om
huvudmålet för skogssamema varit att befästa lappskattelandet i sig (en sorts
konservatism) och att förändringar i näringarna varit sekundära. Vilken roll spelar
därvidlag bytena av innehavare på ett skatteland, särskilt när en ny släkt tar över?
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Figur 4. Undersökningsområdet med omgivningar.

B. Förskjutningar och övergångar
I förhållande till punkt A anlägger jag här ett något annat perspektiv och lägger
tyngdpunkten på att näringsförändringama är den viktigaste förklaringen.
Under perioden fram till omkring
1700 finns dokumenterat att
vuorbejaursamema lever av jakt/fiske i första hand. Under 1700-talet påbörjas en
tyngdpunktsförskjutning till förmån för renskötseln i deras seminomadiska
levnadssätt. Är dessa förskjutningar generella och giltiga för hela Arvidsjaurbyn?
Vilken karaktär har dessa förskjutningar? Sker de oberoende av annan
utveckling/andra förändringar eller inte?
Övergången till rennomadismen äger, för vuorbejaursamemas del, rum under
senare delen av 1700-talet. Före 1750 finns inga belägg för en rennomadism bland
enskilda skogssamer i Arvidsjaurbyn. Lappskattelandsinventeringen från år 1749
understödjer denna observation. Troligen inleds utvecklingen mot rennomadism
under årtiondena runt 1750. Skogslandet med sina lappskatteland ger, som jag ser
det, generella möjligheter för skogssamema att inleda sin rennomadiska fas, efter
vad som kan passa den enskilde, eftersom en gradvis ökning av antalet renar lätt
borde kunna uppnås inom gränserna för det egna lappskattelandet. Kanske är denna
utvecklingsfas synkroniserad bland Arvidsjaurbyns skattelappar. Eller är det så att
en del av byns skattelandsinnehavare väljer att kvarstå i ett seminomadiskt
näringslivsmönster?107
Finns det mönster i övergången? Om förebilder och innovatörer kan återfinnas
bland lappskattelandsinnehavama skulle det tyda på en icke synkroniserad
övergång. Hur fördelade man, över tid, skatten inom Arvidsjaurbyn? Delades
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lappskattelanden framförallt i detta skede, eller delades skatteland även under den
seminomadiska perioden?
Inleds näringsdifferentieringen bland skogssamema först i och med övergången
från seminomadism till rennomadism?

C. Sociala variabler
Det förekom inte giftermål mellan skogssamema på vuorbejaurlandet och fjällsamer
1650-1800. Vuorbejaursamema gifter sig med skogssamer på grannlandet i norr,
Levattnet och skatteland i östra delen av Arvidsjaurbyn, Njallejaur och Kåtesoen.
Spelar giftermålen en roll i skogssamemas befästande av lappskattelanden i
Arvidsjaurbyn?
Å andra sidan kan det, vad gäller Arvidsjaurbyn i sin helhet, föreligga en
situation liknande den i Jokkmokk, där ijällsamer “skapade flyttvägar” genom
giftermål nere i skogslandets skatteland. Skulle det förhålla sig så att fjällsamema
vad gäller Arvidsjaurbyn skapat flyttvägar genom giftermålsallianser, skulle ett av
svaren på den relativt höga andelen konflikter mellan vuorbejaursamema och
fjällsamer vara avsaknaden av giftermålsallianser mellan partem a.108
Är giftermålsmönstren en agent för att förstärka lappskattelanden som
skogssamemas fundamentala struktur, eller understödjer de framförallt
näringsförändringar? Eller både och?
Kan man hos skogssamema återfinna särskilda karaktäristika vad gäller andra
sociala variabler, såsom arv och familjestruktur?109

D. Fattigdomen, ett problem relaterat till övergång?
I tidigare undersökningar har jag kunnat konstatera att under 1700-talet ökar
skogssamema i antal i Arvidsjaurbyn. I Uhmeåbyn minskar de.110
Om befolkningen ökar kan det vara ett resultat av att fler skogssamer arbetade
fram bättre metoder för att leva av sina skatteland (rennomadismen). Produktiviteten
ökade (delningen av skatteland). Gick befolkningsökningen i takt med
produktivitetsökningen? Eller ökade den i en snabbare takt? Ökade andelen fattiga
bland Arvidsjaurbyns samer under andra hälften av 1700-talet, dvs. finns tecken på
en differentiering?111 Ändras attityden till fattiga när ekonomin växer, dvs. när
rennomadismen utvecklas?
Jag vill med denna diskussion visa på riktningar för det fortsatta
avhandlingsarbetet. Pilotstudien har gett värdefulla svar, men också indikationer på
det som återstår. Dit hör bl.a. komplexiteten i det skogssamiska samhället. Graden
av komplexitet i näringarna är mycket större än i det fjällsamiska sammanhanget.
För att uppnå en gedigen förståelse måste komplexiteten klarläggas.
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N oter
1Collinder 1964:251.
2 Gränserna för Vuorbejaurlandet har redovisats av Wiklund 1921:8f. Vuorbejaurlandet var
fram till 1690-talet en del av skattelandet Ainajaur återgivet på Jonas Geddas karta över Ume
lappmark från 1671, RA (Jfr figur 1). Gränspunkter på Vuorbejaurlandets norra och södra
gräns från år 1802 finns beskrivna i Marklund 1990:48f. Se vidare figur 3.
3 Efter en linje över Vuorbejaurlandet, vinkelrätt mot älvamas flödesriktning, ligger
Skellefteälven ca 409 m.ö.h., Malån ca 340 m.ö.h. och Vindelälven ca 298 m. ö. h. I en linje
norrut och söderut genom Vuorbejaurlandett, och vinkelrät mot älvamas strömriktning, är
avståndet mellan Skellefteälven och Byskeälven ca 35 km, mellan Byskeälven och Piteälven
ca 40 km och mellan Vindelälven och Umeälven ca 32 km.
4 Gedda (1671), Olofsson u.å.
5 Formuleringen tyder på att Per Anundsson har flyttat in från Arvidsjaurbyn. Den kan också
tolkas som att Per tillhör Arvidsjaurbyn och att han betalar en särskild skatt. Av texten
framgår vidare att Ainajaurlandet till större delen består av “..store Bärgh oduglige Moraser
och måssamyror, tallheeder och graanlijder
men ett undantag finns: Området vid Gargnäs
beskrivs som bördigt. Området föreslås lämpligt för jordbrukare att slå sig ned på. Där finns
1671 en vall “..der Pedher Anundssons Kåta nu ståår..”. Vidare bör noteras att
lappskattelanden här, vid Vindelälven, alla sträcker sig över Vindelälven på ett sådant sätt att
man får intrycket att älven är/har varit centralpunkt på de gamla lappskattelanden (Olofsson
u.å.).
6 “Jordebook Öfwer Åhsele, Uhmeå, Pitheå och Luhleå Lappmarker .. Anno 1695”. RA.
7 Det seminomadiska samhället som begrepp har förts fram av K.B. Wiklund. Hultblad
stödjer Wiklunds definition. Seminomadismen, eller halvnomadismen, kännetecknas av att
man lever av jakt och fiske kompletterade med en primitiv form av renskötsel, där
renhjordarna är små (Hultblad 1968:54-58). Rennomadismen, som kan ses som en utveckling
från seminomadismen, är ett: “..socialt och ekonomiskt system, där tamrenhjorden utgör
grunden för ekonomin. Detta åstadkommer en livsform, där familjerna följer sina hjordar hela
året om och i huvudsak knyter sina aktiviteter och sin ekonomi till deras produkter..” och
“..den modema rennäringen skiljer sig från rennomadismen enligt Ingold genom
naturahushållningen, dess produktion är i första hand inriktad på den egna konsumtionen och
inte på marknadens efterfrågan.” (Kvist 1989:109).
8 Hultblad 1968:81.
9 Granlund m.fl. 1935:6 och Rudberg 1954:162. Om fjällsamema skulle välja en väg mellan
Malån och Skellefteälven, skulle de komma ifrån sin naturliga flyttled Vindelälven.
10 Som framgår av kartan över Vuorbejaur (figur 3) kommer Granbyns fjällsamer, om de
väljer vägen mellan Malån och Skellefteälven, att hamna i betesmarker som hör till
Skellefteälvens vattensystem, medan deras skatteland i fjällen ligger i Vindelälvens
vattensystem. Dvs. de skulle i så fall korsa vattendelaren in i en “främmande” älvdal och
riskera näringskonflikter med samer boende i den älvdalen. Valet att föra renama mellan
Malån och Vindelälven är givet.
11 Kvist 1989 III: 129f.
12 Kvist 1989:32.
13 Kvist 1989:33.
14 Kvist 1989 111:116.
15 Kvist 1989 111:118. Hultblad 1968:93f och 399: Inom Udtjalandets i Sjokksjokksbyn
domäner fanns s.k. allmänningsland längs efter dess södra gräns (vid Piteälven). Vad gäller
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flyttningar påpekar Hultblad att: “..dock flyttade Havarlappama långt utanför landet, enär de
behövde fjällbeten för sina renar. De inkräktade därvid på Tuorpons land, vilket dock
medgavs år 1721 mot att Tuorpon i gengäld fick använda Jokkmokksbyns vinterbeten. Det är
anmärkningsvärt, att Havarlappama, ehuru tillhörande Sjokksjokk, flyttade till fjällen tills. m.
Jokkmokksbyns lappar. 1779 fördes dock landet över till Jokkmokksbyn”. Hultblad 1968:93f
Som anledning till att udtjasamema flyttade till fjällen, och detta så tidigt som före år 1721,
anges myggplågan i skogslandet. Hultblad 1968:399.
16 Hultblad 1968:143. Peter Sköld studerar f. n. giftermålsmönstren i Arjeplog.
17 Hultblad 1968:354-431 och 203-228. Jag har alltså inte gått igenom den sista delen av
excerptema, eftersom de rör nybyggarna i Jokkmokk. Se vidare karta i Kvist 1989 111:117.
Loktebyn är belägen längs Arjeplogs sockens och Pite lappmarks norra gräns. Hultblad
1968:72f.
18Hultblad 1968:354-431, 203-228 och 81.
19 Allt tyder på att dessa områden varit extensivt nyttjade. Att fjällsamema från Loktebyn
stäms till tinget av skogssamema i södra delen av Lule lappmark så sent i förhållande till
rennomadismens genombrott hos Ijällsamema tyder på att dessa områden fram till 1700-talets
mitt varit gränsmarker avsedda för jakt och fiske, och därmed föga nyttjade som betesmarker.
20 Vuorbejaur var beläget i Arvidsjaurbyns sydvästra höm vid gränsen till Urne lappmark. Jfr
även Hultblad 1968:81.
21 Till exempel Örträsk och Knaften inom Uhmeåbyn. Göthe 1929:271-282.
22 Hoppe 1945, plansch III, Bylund 1956:49 och Rudberg 1957:karta 5 och 6.
23 Den förste nybyggaren som gör ett försök att slå sig ned på vuorbejaurlandet är Anders
Andersson Mård, som år 1801 får frihetsbrev för nybygget Lotträsk vid Verbosjön. Nybygget
skattläggs år 1821 (15+5 frihetsår). Inte förrän år 1825 kommer en nybyggare att
stadigvarande att bo i Lotträsk. Egerbladh 1967:33 och 162.
24 Domböcker för tingen i Arvidsjaur och Lycksele 1650-1800. RA, HLA.
25 Egerbladh 1967:20.
26 Egerbladh 1967:20, 26 och 94.
27 Bylund 1956:3-7.
28 Bylund 1956:227-255.
29 Bylund 1956:255. Bylund konstaterar vidare om perioden 1750-1867: ”Skattelanden kunde
de jure inte innebära något hinder för kolonisationen. Inte heller de facto har lapplandens
innehavare
i Arvidsjaurs s:n-nästan utan undantag lappar-kunnat förhindra
nybyggesanläggningama inom landens gränser.” Bylund 1956:263.
30 Prästrelationerna till Schefferus’ Laponia som utgör innehållet i kompilatet Berättelser om
samerna i 1600-talets Sverige , Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 27, (Umeå 1983).
31 Vid tinget redovisas den av Konungens Befallningshavande i Västerbottens län anbefallna
inventeringen av lappskatteland i framför allt Urne lappmark. I protokollet nämns också
Arvidsjaurs skogssamers seminomadiska näringsförhållanden. Dombok Lycksele 1749. RA.
32 Marklund 1985:12, 1990:30f. Dessa mål rör inte samer från Vuorbejaur.
33 Domböcker för häradsrätterna i Arvidsjaur och Lycksele 1650-1800. RA och HLA, jfr
Marklund 1990:48f.
34 Samtliga tre typer av näringstvister bokförs alltid. Även då ett mål innehåller. >1
näringstvist.
35 Jag återkommer till detta i avsnitten rörande resultat och diskussion.
361 löpande text återges personerna med modem stavning.
37 Dombok Arvidsjaur 1701. HLA.
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38 Dombok Arvidsjaur 1706. HLA och mantalslängd för Arvidsjaurbyn år 1705, RA.
39 Ibidem.
40 Dombok Lycksele 1707. HLA.
A1 Dombok Arvidsjaur 1715. RA.
42 Dombok Lycksele 1733. HLA. Som en liten utvikning kan konstateras att under perioden
1733-1747 förekommer ett fåtal tvistemål mellan fjällsamer och samer i förfjällsterrängen
inom Vindelälvens vattenområde (Granbyn). Ett av dessa utspelas år 1737, när Sjul Sjulsson,
innehavaren av Illesniöllis lappskatteland (övre delen av Storvindeln), stämmer fjällsamen
Måns Larsson från Tämträsk lappskatteland (Tämasjön), för att han: “..skal sidstl. höst fördt
sine Renar på den förres skattland samt dem derstädes någon tijd låtit beta. ”. Under hösten
på flyttningsvägen har Måns stannat upp med sina renar på ett skatteland strax nedanför de
egentliga ljällen. Det förefaller vara så att fjällsamema vid denna tid etappindelar flyttningen,
så att de stannar längre vid varje etappmål i st.f. att vara på ständig flyttning (jfr målen från
Vuorbejaur och 1700-talets början). Detta mål slutar med en förlikning: “..blef med Måns
Larsson förlikt at Måns Larsson såsom till skade omfattning Siuhl Siuhlsson med 16 ./. S. rmt
förnögde och tillstälte.. ” . Dombok Lycksele 1737. HLA. Målet finns ej medtaget i tabell 1.

43 Det första barn som Lilla Per Olsson och hans hustru får efter det att han tillträtt som
innehavare av Vuorbejaur är sonen Lars, född år 1743 (Dopbok Arvidsjaur årl743. HLA).
Till skillnad från Pers och hans hustrus senare bamdop kommer dopvittnena denna gång från
Granbyn: Lars Nilsson kommer från Gautsträsk, i Granbyn, vid nedre delen av Storvindeln;
Påhl Thomassons hustru Kärstin kommer också hon från Gautsträsk, fol. 89, mantalslängd
Granbyn, Länsräkenskaper, Västerbottens län 1745, RA; Clemet Michelsson kommer från
någon del av Granbyn och “Jungfrun” Elisabetta Granlund är förmodligen dotter till prästen
i Sorsele (Egerbladh 1967:42). Allt detta indikerar att Lilla Per Olsson eller hans hustru har
en släktrelation till de omnämnda personerna från den skogssamiska delen av Granbyn. En
ytterligare indikation kan vara att när Lilla Per Olsson dog år 1766, flyttade änkan Martha
“till Sorsele” under åren 1767-69, husförhörslängd Arvidsjaur 1744-omkring 1773, fol 20,
HLA.
44 Lilla Per Olsson torde ha valt tinget i Lycksele för att flyttsamema hör till den byn. Det har
gått 32 år sedan förra gången någon landinnehavare från Vuorbejaur instämt fjällsamer för att
slita tvister. Det är anmärkningsvärt att målet kommer upp vid tinget i Lycksele, när man
betänker att den nya “Sveriges Rikes Lag” från 1734 är i bruk sedan 13 år tillbaka. Den
föreskriver nämligen att “Tvista män om jord och gods å landet ehvad thet är om äganderätt,
besittning och nyttjande....eller åverkan; thet skal alt dömas af then Rätt, ther jorden ligger
(Rättegångs Balk, Cap. 10, 14§, Sveriges Rikes Lag 1981:207). När rätten närmar sig slutet
av målet konstaterar den att om åverkan fortsätter ska ärendet behandlas vid tingsrätten i
Arvidsjaur.
45 Dombok Lycksele 1747. HLA. Enligt professor Olavi Korhonen kan Gwotogo betyda
‘landet i mitten’ (med reservation för att den svenske tingsskrivaren kan ha feltolkat det han
hörde).
46 Är namne till förre skattelandsinnehavaren på Vuorbejaurlandet. Denne Per återfinns i
husförhörslängden för Lycksele 1742-1759, s. 74, HLA, dock utan födelseår eller
ortsangivelse. Skulle denne Per vara son till Lilla Per Olsson, skattelandsinnehavaren på
Vuorbejaur, skulle han vara 16 år och gift med Ingrid. Per Persson, son till Lilla Per Olsson,
gifter sig med Sissel år 1754, vid 22 års ålder, s. 47, husförhörslängd Arvidsjaur 1744omkring 1773, HLA. Innehavaren Per Persson på LSL Karko kan släktledes svårligen
kopplas till Lilla Per Olsson.
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47 Dombok Lycksele år 1748. HLA.
48 Återigen har käranden anmält målet till tingsrätten i Lycksele. Dombok Lycksele 1754.
HLA.
49 Anders Anderssons änka skattar för Gautsträsk. Mantalslängd 1761. RA.
50 Egerbladh 1967:51.
51 Dombok Lycksele 1763. HLA. Detta mål är ej med i tabell 1.
52 Dombok Lycksele 1766. HLA.
53 De mål som uppkommer 1766-1792 är av kollektiv natur, där samer från delar av
Arvidsjaurbyn samt borgerskap och bergsfogde i Nasafjäll stämmer in fjällsamer från Ran,
Gran och Arjeplog. Det handlar då framförallt om att renbetet på ömse sidor av vägen
Skellefteå - Arjeplog ska vara reserverat för de renar som ägs av skjutslapparna och de
resande (domare, borgerskap och myndighetspersoner). Åren 1762 och 1785 stämmer
“lappallmogen” i Arvidsjaurbyn samer från Gran/Ran resp Lycksele Lappallmoge för
betesintrång i södra delen av Arvidsjaurbyn. Från målet 1785, där bergsfogden fö r Nasafjäll,
Carl Læstadius är part tillsammans med samerna, anges särskilt att samema borde flytta
nedåt landet på södra sidan av Vindelälven i stället för på den norra, när de ska ned på
allmänningen. Dessa mål resulterar ej i mål mellan enskilda samer på lappskatteland i södra
delen av Arvidsjaurbyn och fjällsamer från 1766-1792. Dombok Arvidsjaur 1762-1792.
HLA.
54 Denne Erik Larsson är länsman, och förekommer i litteraturen från området. Marklund
1985:17ff, 24f, 30f och 35ff. Marklund 1990:8f och 27f.
55 Följer man denna gång 1734 års lags lagrum att målen ska förläggas till det ting “ther
jorden ligger”? Lappskattelandet ligger ju på ömse sidor om Vindelälven, där nybyggare på
den södra stranden alltid hört till tinget i Lycksele. Å andra sidan kan det ju vara så att
Arvidsjaurbyn sträcker sig söderut så långt som till vattendelaren mellan Vindel- och
Umeälvama, eftersom Släppejaur lappskatteland hör till Arvidsjaurbyn. Eller är det så att
Uhmeåbyn tidigare sträckt sig norrut till vattendelaren mellan Vindel- och Skellefteälvarna?
Det återstår att fastställa.
56 Dombok Lycksele 1792. HLA. Ytterligare ett mål förs av Erik Larsson till tinget i
Lycksele. År 1793 döms en same från Ran att ersätta Erik Larsson med 8 skillingar för
betesintrånget och 4 dito för rättegångskostnaderna. Dombok Lycksele 1793. HLA.
57 Av 7 mål är 4 tvister mellan enbart skogs- och fjällsamer. I tre av målen samarbetar
skogssamema med borgerskap, bergsfogdar och landsfiskaler. Domböcker för tinget i
Arvidsjaur, 1736, 1752, 1762, 1768, 1770, 1785 och 1792.HLA.
58 Domböcker för tinget i Lycksele, 1650-1800. RA och HLA.
59 Under denna rubrik behandlas mål som har sin grund i händelser inom Vuorbejaurs
gränser, eller mål rörande tvister med skattelandsgrannar (jfr vidare tabellerna 1-4). Även
annat källmaterial, som skattelängder och kyrkoräkenskaper, har använts.
60 Gedda 1671. Detta mål äger rum sex år före tillkomsten av kartan över Urne lappmark, i
vars beskrivning (Olofsson u.å.) både kärande och svarande anges bo i Granbyn i Urne
lappmark. Det verkar som om vi här har ett område där gränsen mellan byama är
omdiskuterad, oklar eller att någon typ av förskjutning i förhållande till en gammal
gränssträckning ägt rum. Något märkligt är även det faktum att svarande inkräktat på
kärandens land, trots att de enligt texten till 1671 års karta bor på samma land. Är det så att
Ainajaurlandet redan vid denna tid i praktiken ändå består av landen Karko och Vuorbejaur?
61 Dombok Lycksele 1665. RA.
62 Dombok Lycksele 1675. RA. De bör, eftersom de har olika efternamn, vara halvbröder. De
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bebor, enligt texten till 1671 års karta, skattelandet Ainajaur. Gedda 1671. Eftersom
svaranden anges komma från Lappträsk (som är beläget i Arvidsjaurbyn nära dagens
Glommersträsk), undrar man om det finns en länk mellan Arvidsjaurbyn och Granbyn.
Indikerar detta att Arvidsjaurbyns södra hälft och Granbyns östra del tidigare varit
sammanhängande?
63 Dombok Arvidsjaur 1691. RA. Adpertinentier = ‘underlydande område’; possidera =
‘besitta’, ‘äga’.
64 Dombok Arvidsjaur, 1715 och 1716. HLA.
65 Dombok Arvidsjaur, 1716. HLA.
66 Kaisa Korpijaakko-Labba har i sin avhandling “Om samemas rättsliga ställning i SverigeFinland” behandlat frågan om gränser mellan skatteland ur ett juridiskt perspektiv. Hon
menar att “..lappskattelandssystemet representerat en klar och stabil samhällsinstitution på
markanvändningens område.” I hennes avhandling bekräftas just användningen av godemän
vid gränstvister. Korpijaakko-Labba 1994: 321 och 325.
67 Den första husförhörslängden för Arvidsjaur kommer på 1740-talet. Av
ministerialböckema finns endast vigsellängder för perioden. Visitationsprotokollen som finns
för vissa år under den aktuella perioden innehåller inte personuppgifter.
68 Vid en kontroll av Arvidsjaurs församling ministerialböcker för perioden har inga notiser
om Per Persson och hans familj påträffats.
69 Marklund 1985:12.
70 Dombok Arvidsjaur 1741. HLA.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Stölden begicks under våren 1740. Våren är den period då det kan bli ont om mat, eftersom
vinterförråden är tömda. Mats anger att renarna denna vår ej var vid handen. Mats och
hustrun Karin har att försörja fyra barn, 15, 9, 7 och 4 år gamla. Husförhörslängd Arvidsjaur
1744- omkring 1773 fol 27.
76 Jfr tabell 4. Dödbok Arvidsjaur 1770, HLA.
77 Per Persson 1769, Per Perssons änka Sissel 1770-73, Sissels svärmor Martha 1774-1778
och Marthas dotter Gunila 1777-1778. Kyrkoräkenskaper Arvidsjaur, HLA. Ang. Gunila
Persdotter, se Marklund 1985:39-44.
78 År 1771 delar Nils Jonsson landsskatten med Per Perssons änka Sissel. Brodern Sjul tar
över skattelandet några år senare. Dopbok Arvidsjaur 1743 och 1747, vigselbok Arvidsjaur
1770 samt tabell 4.
79 Dombok Arvidsjaur 1788. HLA.
80 Vigselbok Arvidsjaur 1785. HLA. Sjul Persson f. 1754 är son till Per Persson 1732-1770
o.h.h. Sissel Hindriksdr 1729-1780. Den 6 mars 1785 gifter han sig med Karin Ericsdr, f.
1760, från Njallejaur (dotter till Eric Mattsson 1720-1784 och Maria Mattsdr 1732-1792).
Sjuls och Karins barn är Sissel f. 1786 och Nils f. 1790. Sjul Perssons farföräldrar är Per
Olsson, 1716-1766 o.h.h. Martha 1718-1779. Husförhörslängd 1743-omkring 1773 och
1772-1802.
81 Dombok Arvidsjaur 1788. HLA.
82 Ibidem.
83 Hindrik Persson f. 1758, bror till Sjul Persson, är sedan 1788 gift med Brita Jonsdr f. 1763.
I äktenskapet (gifta 24 mars 1788) får de barnen Jon f. 1789, Pehr f. 1792, Lars f. 1799 och
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Hindrik f. 1801. Brita är syster till Sjul Jonsson. Dvs. Hindrik och Sjul Jonsson är svågrar,
husförhörslängd Arvidsjaur 1772-1802,
84 Sjul Jonsson f. 1743 gift med Christina Larsdr f. 1747. De gifter sig 30 mars 1770 och får i
äktenskapet barnen Pehr f. 1781, Nils f. 1785 och Gunnil f. 1791. Sjul är bördig från
Levattnet, dvs. grannlandet i norr, och Christina kommer från Kåtesoens lappskatteland (jfr
Kåtaselet vid Byskeälven). Hennes föräldrar är Lars Larsson 1701-1783 och hustru Gunnil
1714-1792. Sjul Jonssons fader är Jon Persson f. 1720.
85 Dombok Arvidsjaur 1795. HLA.
86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Det här är den enda uppgiften om en parts renantal som finns i det antal tvistemål om
renbetet på Vuorbejaur 1788-1802, dombok Arvidsjaur 1795.HLA; se vidare Marklund
1990:45-49. Hindriks broder Sjul Persson anges i samma text ha en stor “renmakt”. Omkring
år 1795 ersätter Hindrik sin broder som den ene nyttjaren av Vuorbejaurlandet. Den andre är
ju Sjul Jonsson som också anges ha en stor renmakt. Dessa kommer att dela på skatten för
Vuorbejaur, varför det finns fog att anta att Hindriks renhjord när det inträffar är lika stor som
de andras. Av detta antagande skulle följa att Hindriks renhjord om 30 vajor “j ernte några
oxar och kalfwar” vid denna tid, bland skogssamema, anses vara en stor “renmakt”. Dock får
man hålla i minnet att endast Sjul Jonssons renhjord anges i syneprotokollet som en “stor
renmakt”. Det kan vara så att Sjul Jonssons renhjord är större än Hindriks. Om man ska
bestämma antalet renar i Hindriks hjord ställer Hindriks benämning om enbart “oxar” till
besvär. Det är nog så att Hindriks “oxar” även omfattar rentjurar. Om så är fallet, är antalet
“oxar”, om man tar sakkunskapen från Sigrid Drakes material som intäkt, 2-3 st. Drake
1918:24. Om vi antar att det finns ett antal kastrerade tjurar för transporter så kan summan av
det som Hindrik kallar “oxar” vara 5-10 stycken (jfr vidare Hultblad 1968:126f). Bland
forskare är 15 % det tal på hjordens årliga avkastning som nämnts, Lundmark 1982:156. Det
skulle innebär att Hindrik Persson år 1795 bör ha 4-6 renkalvar. Renhjorden skulle då omfatta
mellan 40 och 50 djur. I dombokstexten antyds också att Sjul Jonsson nog inte har så stor
renhjord som det tidigare sagts.
89 Dombok Arvidsjaur 1795. HLA.
90 Kvist 1989 IV: 16.
91 Dombok Arvidsjaur 1795. HLA.
92 Dombok Arvidsjaur 1795. HLA. Av den i domen ingående syneförrättningen på
Vuorbejaur kan vi konstatera att de: “..2:ne finna Sommar Bette för sina Ren kreatur, och om
Hösten till Julletiden Heller Siul Jonsson allena, med sin Stora Renmagt Åhret om”. Vid en
kollationering av skatten visar det sig att Sjul Jonsson och Hindrik Persson betalar lika stor
skatt år 1800. Eftersom rätten år 1795 konstaterade att skatten skulle betalas med
utgångspunkt i antalet renar, bör den lika andelen skatt betyda att de år 1800 har lika stora
renhjordar. Om det år 1795 till sist var så att Sjul Jonsson hade en större renhjord, bör detta
förhållande ha utjämnats fram till år 1800. Mantalslängd år 1800. RA.
93 Dombok Lycksele 1794. HLA.
94 Ibidem.
95 Hans Ersson kommer från lappskattelandet Keppejaur ostnordost Vuorbejaur och Erik
Larsson från Släppejaur öster om Vuorbejaur. Mantalslängd 1795. RA. Samerna döms till
sammanlagt sex riksdaler eller två riksdaler vardera i böter. Om Erik Larsson konstateras att
han slipper böter, eftersom skadegörelsen har skett inom hans skatteland Släppejaur. Jfr
Bylund 1956: 247-251. Under samma period, 1775-1800, stäms samer från södra delen av
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Arvidsjaurbyn för skador på, i detta fall, höhässjor som ägs av bönderna i västra delen av
Skellefteå gamla storsocken. Marklund 1990: 30f.
96 Det nybygge som insynas år 1801 (Lotträsk vid Verbosjön) verkar inte ha spelat någon roll
i delningen av skattelandet. Nybyggesförsöket omnämns inte i de dokument som rör
delningen av skattelandet.
97 Dombok Arvidsjaur 1802. HLA.
98 Ibidem.
99 De redovisade förskjutningarna i vuorbejaurlandets näringsliv har sammanfattats i tabell 3.
100 Hultblad 1968:81. Jfr figur 4.
101 Dombok Lycksele 1749. HLA.
102 Vid tinget redovisas den av Konungens Befallningshavande i Västerbottens län anbefallna
inventeringen av lappskatteland i framför allt Urne lappmark. I protokollet nämns också de
seminomadiska näringsförhållandena hos skogssamema i Arvidsjaur. Dombok Lycksele
1749. RA.
103 Marklund 1985:12, 1990:30f. Dessa mål rör inte samer från Vuorbejaur.
104 Gängse i den meningen att de flesta lappskattelanden utsattes för ett näringstryck från
nybyggare, något som — om man ser till de tydligaste exemplen — tvingade dem att överge
sina skatteland. Bylund 1956:229ff, 240, Göthe 1929:408-414, Egerbladh 1963:71.
105 Jfr min forskningsplan maj 1997.
106 Det skogssamiska samhället vid denna tid är mer komplext än det fjällsamiska. Tidigare
forskning har uppmärksammat kopplingen mellan naturtyp och näringsform, något som
innebar att fjällsamen levde av frukterna av en monokultur, medan skogssamen hade en
mängd betydande binäringar: “Denna skillnad torde ha varit starkast accentuerad under 1700och 1800-talen.” Ruong 1954:277f. Ruongs iakttagelse styrker tesen att lappskattelandet var
en “skyddad” enhet, utmärkt för att utveckla nya näringar.
107 Jfr Hultblad 1968:143.
108 Om giftermålsmönster bland samema, jfr Hultblad 1968:91,143 och Sköld 1998:31-52.
109 En genomgång av målen om arv vid tinget bör företas. Familjestorleken bör vidare vara
särskilt intressant att behandla. Är storfamiljen ett kännetecken även hos skogssamema?
Finns det i den skogssamiska familjen paralleller till Taussi-Sjöbergs redovisning av den
karelska storfamiljen (jfr Taussi-Sjöberg 1994:68f)? Vid en preliminär genomgång förefaller
det som samband finns. Åkerman, Bylund och Hultblad har berört frågan om storfamiljen i
den nordnorrländska kontexten (Åkerman 1996:152-154, Bylund 1956:189-192 och Hultblad
1968:122).
1,0 Jfr forskningsplan maj 1997.
111 I min artikel “Från fattiglapp till lapphjon”, där jag utgår från 1748 års förordning,
“Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qvinnor och bam i Wästerbottn och dertil
lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig uppehålla wilja”, visar
jag att samer befunnit sig i kustlandet redan före år 1748, dvs. uppehållit sig där trots att det
var olagligt. Redan före 1748 fanns en grupp som inte fick sin försörjning i skogssamebyn
Arvidsjaur. Så snart de, i enlighet med förordningstextens bokstav, var registrerade vid tinget
i hemsocknen återvände de flesta till kustlandet. Marklund 1997:22.
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T he Sam i

t a x a t io n a r e a

V u o r b eja u r 1650 - 1800 -

a p il o t s t u d y

My study o f the literature indicated that the Forest Sami community was more
complex than that o f the Mountain Sami. The sources reveal that, in a survey
ordered by the authorities to be made at the Sami area district-court sessions in
1749, the Forest Sami in the community o f Arvidsjaur, among others, were not
reindeer nomads at that time. They were rather to be designated as semi-nomads;
during each year they moved within their Sami taxation area, an area o f nearly 15 x
15 km. The family owned a few reindeer chiefly used for transportation between
their various settlements, where there was usually a conical timber hut. They lived
chiefly on fishing and hunting. It was not until the period 1750 - 1800 that the
Forest Sami went in for reindeer nomadism.
In order to come to grips with this so far relatively unknown area I chose to study
one single Sami taxation area, Vuorbejaur in the south-west comer o f the
community o f Arvidsjaur. On the basis o f the movements o f the Mountain Sami
over the Vuorbejaur area at a time when there were no settlers that influenced their
way o f living, I wanted to investigate the effects o f external influence (due to the
movements o f the M ountain Sami) as well as changes caused by internal processes
in the Forest Sami community.
The results o f this pilot study serve as the point o f departure o f the rest o f my
research. Among the most important findings are that, o f all Sami taxation areas in
the community o f Arvidsjaur, the Vuorbejaur Sami were particularly afflicted by
the reindeer nomadism o f the Mountain Sami, and that the Vuorbejaur Sami began
their transition to reindeer nomadism during the latter half o f the 18th century.
Apparently, in their annual movements across the taxation area, the Mountain Sami
may have served as a model for the transformation o f the economy of the Forest
Sami, This should, however, be further investigated in the whole of the region
studied.
Moreover, the study showed that further studies o f the whole region are also needed
in order to find out whether the transformation o f the economy o f the Forest Sami
from semi-nomadism to reindeer nomadism was total or partial. There seems to be
reason to assume that it was only partial.
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Riksarkivet (RA)
Jonas Geddas karta över Ume lappmark år 1671.
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B il a g a

Källskrift 1: Bertil Marklund: Samer och nybyggare i det gamla Malå.
Tiden 1736-1777.
Källskrift 2: Bertil Marklund: Samer och nybyggare i det gamla Malå.
Tiden 1778-1802.
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Sam i

a n d s e t t l e r s in t h e o l d

M alå

in t h e p e r io d

1 7 3 6 - 1802.

This part contains studies o f original sources o f the southern part o f the then community
o f Arvidsjaur (this area corresponds today to the rural district o f Malå). All legal cases
dealing with Malå at the district-court sessions in Arvidsjaur have been scrutinised. Both
Forest Sami and settlers are to be found in these records. The first settlers arrived in
1769. The conflicts between Forest Sami and settlers concerned such things as forest
fires, take-overs o f reindeer grazing grounds, thefts o f reindeer, disputes about pastures
and fishing-grounds. This study o f legal documents further shows that internal conflicts
between settlers, on one hand, and between Forest Sami, on the other, were far from
uncommon.

76

Västerbottniska urkunder och traditioner 1.

Bertil Marklund

Samer och nybyggare
i det gamla Malå
Tiden 1736—1777

Skellefteå 1985

Några inledande ord
Med denna skrift vill jag ge er en inblick i hur folk hade det i 1700-talets
Malå. De m änniskor ni m öter levde ett hårt och kargt liv. Ni som är äldre,
och läser denna skrift, kan nog lättare än oss, barn av välfärden, leva er in i
deras vardagsslit. Vardagen var enahanda och glädjen, den fick lockas fram
m ed enkla medel. G lim tar av hur det verkligen var, finns nedtecknade i en
typ av källskrift från denna tid näm ligen häradsrätternas domböcker.
För att idag få en helhetsbild av den tiden skulle vi ha haft en tidsmaskin,
kamera, batteridriven bandspelare och kunskaper i en samisk dialekt som
inte är i bruk längre. (Tänk om vi kunde lära oss att dokum entera vår sam
tid för fram tida bruk.)
Men låt oss återvända till 1700-talet. Platsen är tingsstugan i Arvidsjaur den
22 Januarii A h r 1736. D en lapska allm ogen, och bland dem samer från
Slähpejaur, K ieppejaur, W uorbejaur, Gransele och Lainejaur har samlats
för att få tvister och andra ärenden avgjorda inför rätten.
I en kall och snöig januari m ånad har domare O lof Anzenius rest hit, på
rentram pad väg, från Lycksele. Till skaran av sex näm ndem än, alla samer,
hör bland andra Lars Jonsson från Slähpejaur och Henrik Andersson från
Kieppejaur
Tidigare samma dag har församlingen lyssnat till Guds ord. N u är man be
redda att ta del av vad svaranden, käranden, vittnen och domare har att sä
ga. D etta är vad vi vet om tinget i Arvidsjaur. Återstoden, det vi inte vet,
måste fantasin få råda över.
Men innan vi tar del av tingshandlingarna skall sägas att 1736 är Arvidsjaur,
inklusive Malå, samernas land. Och Arvidsjaur blir den sista av lappmarkssocknarna som nybyggare söker sig till.

No. I

19/11739

S:d: A n h ö lt N äm dem annen H enrik Andersson om afskied ifrån thess
A nställning, och i thess sam t S iul Swänssons ställe, hwilken war siuk, u t så
gos och antogos ärlige och bofaste Männerne S iul Clementsson ifnM ausjaur
och Sam uel Olufsson ifn Hwaubnejaur som m e d fin g er å bok dommare
Eden aflade och sedan thesas Säthen tillträdde.
3

I detta första tingsärende svär Siul Clemetsson och Samuel Olofsson eden
som lyder så här: Jag N .N . lofwar och swär, v id G u d och hans heliga Ewangeliu m , at jag w il och skal, efter m itt bästa fö rstå n d och samvete, i alla do
mar rätt giöra, ej m indre then fattiga, än then rika, och döm a efter Guds
och Sweriges Lag, och laga stadgar: aldrig lag wränga, eller orätt främja, fö r
skyldskap, swågerskap, wänskap, a fw u n d och illwilja, eller räddhoga: ej el
ler fö r m u to r och gåfwor, eller annan orsak, under w ad sken th e t wara må,
och ej then saker giöra, som saklös är, eller then saklös, som saker är. Jag
skal ock hwarken förr, än dom en afsäges, eller sedan, uppenbara them , som
till Rätta gå, eller androm, the rådslag, som Rätten inom lyckta dörrar hål
ler. Thetta alt w il och skal jag, som en ärlig och uprichtig Domare troliga
hålla, utan arga list och p åfund, så sant m ig G u d hielpe til l i f och siäl. Ej
m å någor til D om areem betet träda, förrän han så swurit hafwer. (Sweriges
rikes lag. Gillad och antagen på Riksdagen A hr 1734. Sid. 315f- Stockholm
1746.) De näm ndem än som får säte vid tinget anges vara bofasta. D etta ty
der på att de bor på sina skatteland året om och finner sin bärgning i fiske
och jakt m edan renskötseln är något m indre viktig. D enna ordning är van
lig bland skogssamerna under 1700-talet.
Henrik Andersson (o. 1664— 1742) kommer från Kieppträsk; Skeppträsk. Kieppejaur; Giehpejaure. I 1727 års jordebok för Pitheå lappmarck skattar han för Sirbträsk och i 1740 års jordebok skattar Henrik för Stiepp - elr Sirbträsk. Dvs Sirbträsk är ytterligare ett namn på
skattelandet/sjön. Sirbträsk nämns i första jordeboken för Pite lappmark av år 1695. Då beta
las skatten av Anders Persson.
S:d: = Samma dag.
Hwaubnejaur är detsamma som Vuotner 30 km ONO Arvidsjaur.
När det gäller 1734 års lag har jag använt mig av två upplagor nämligen 1746 års och 1780 års.
Dessa har jämförts och inga avgörande skillnader har därvid upptäckts. I de följande protokol
len kommer hänvisningar att gälla 1746 års upplaga (t o m No. IX) och därefter 1780 års upp
laga. Sidhänvisning kommer direkt efter citatet och utifrån exemplet ovan på följande sätt;
(1734:315f). Samma förfarande används för all litteratur,
saker = skyldig till ett brott
lappskatteland = område som man av hävd brukar och som man betalar skatt till kronan för.
Samerna själva fördelar skattebördorna.
Fram till 1776 gäller följande förhållande mellan mynten: 1 Riksdaler (Rdr) = 3 daler (dir)
silvermynt (smt). 1 dlrsmt = 3dlr kopparmynt (kmt). 1 dir kmt = 4 mark. 1 mark = 8 öre. 1
öre = 3 örtugar. 1 örtug = 8 penningar.
Ang. lapska ortnamn se Collinder: Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Uppsala 1964.

No. II

21/11743

S:d: Lät H enrik Anderssons u ti Kiäppjaur änka, h. SigridSiuhlsdr upte en
a f bem älte hennes Man d n l 8 Martii 1721 utgifw ne och a f honom sam t

w ittnet, nu mehra aflrie Kyrkioherden H. Sivard Grandberg nederskrefne
skrift, som upplästes och innehöld: Emedan iag är en siuklig m an, kan hän
da G u d snart nog kallar m ig hädan; så w ill iag hafwa wederbörande arfwingar denna skrift läm nat a f m in lefwande m u n , at the in tet skola skam ligt gå
och byta m in hustru ifrån, utan i tu, em edan hwarken iag eller m in hustru
hafwer in tet till d et ringaste ärft a f någon, utan G u d genom wår waksamh et oss wällsignat hafwer. Och när w i giptade oss, så låfwade iag m in Hustru
i morgongåfwa fe m Ricksdlr och åth m in fo ster Son en K oppar K e ttil om 9
dir och en stoor Krana fö r 12 dir och en byssa fö r 4 Ricksdr. Dessa persedlar
w ill iag ingalunda at arfwingar skola tillwälla sig någodt, som härm ed bety
gas. Thätta, som således protocollerades, b le f uttolckat fö r H enrik Anders
sons närwarande arfwingar, m e d fö re ständigande at om the förneka, kland
ra innehållet, kun d e th e t skie lagligen.
D etta testam ente präglas av den personliga tonen i formuleringarna. Man
kan mycket väl tänka sig att Henrik, gång på gång, fram och tillbaka, har
funderat på ordalydelser i testam entet. Man förstår att denne Henrik A n
dersson är en personlighet, finstäm d m en också viljestark. Prästen G ran
berg tycks inte ha påverkat ordalydelsen, eller som Henrik säger: ... denna
skrift läm nat a f m in lefwande m un. D etta upplever säkert också Henriks ar
vingar när tolken berättar innehållet för dem .

När det gäller Sigrid Siulsdr (1705— 1755) finns inga belägg i arkivmaterial varifrån hon kom
mer. Mellan henne och maken Henrik är det en påfallande åldersskillnad (jfr No. I).
Fostersonen dvs Erik Swänsson(1706— 1789)måste vara en son till Henrik Anderssons syster
änkan Elsa Andersdr (jfr No. Ill, IV). Utifrån Eriks efternamn måste hans far ha hetat Swän.
(principen med patronymikon). Eftersom husförhörslängder saknas för denna period (den
första kommer 1744) måste jag lita till andra källor och då i första hand skattelängder (jordeböcker). Därmed blir det fråga om indicier vem som kan vara Eriks far. Uppenbarligen är fa
dern från Arvidsjaurbyn (jfr dombokstexten ovan). En möjlig far skulle vara Swän Johansson
som skattar för Karnikjaur eller Gardnejaur, i närheten av Betsatjaur VSV Arvidsjaur. Denne
Swän försvinner ur jordeboken omkring 1708. En mindre trolig far är Swän Siuhlsson som
skattar för Storafwan i Arjeplogsbyn.
Morgongåfwa = den summa som mannen erlägger vid giftermål och som, ifall mannen dör
först, tillfaller änkan dvs en form av änkepension.
Krana = rana, filt. Stor tillverkning av ranor förekommer även under denna tid hos sjösamer i
de norska fjordarna.

No. Ill

21/11743

A h r 1743, den 21 Januarii hö Its, up p å anm odan a f H. höfdin gen i ortten
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sam t N äm dem ännerne Lars Jonsson ifn Släppträsk och Pär Gunnarsson ifn
Lefw attnet laga uppteckning, wärdering och dehlning p å then ägendom,
som hos aflne H enrik Andersson u ti Kiäppträsk w id dess nästIne O cto bris
m ånad tim ade dödsfall i boet fu n n its, emellan hans änka, h. Sigrid
Siuhlsdr och hans arfwingar; närvarande der w id nästberde änka, som ägendom en u p g a fsa m t hennes mans Syskon och theras barn såsom brödren A n 
ders Andersson ifnHwithbärgssiön och aflne brödrens Clem et Anderssons
u ti Kickjaurs dotter, pigan Anna, je m te sin förm yndare Anders Andersson
then yngre ifn samma By, sam t å brödren Påhl Anderssons u ti Norje Sons
Olofs wägnar dess O m bud, N äm dem annen S iu h l Swänsson ifn Lefwattnet,
såsom ock Systern, änkan, h. Elsa Anders dr ifn Skantjaur, och Syster dottren, aflne A nders Påhlssons dr u ti Hwitbärgsiön, änkan h. A n n a A n ders dr.
Och sedan änkan blifw it behörigen form ant, at låta en sådan uptäckning
skie, som hon m e d liflig E d besanna kunde, upgafs och wärderades ägendom en som fö ljer:
Pänningar.
8 st. Riksdaler à 9 dir
10 st. änkla Caroliner

dir öre K m t
72.
23 14
95:14

Silfwer, förgyllt
1 bälte 20 lo d à 6dlr 1.
1bägare, 9 3 / 4 lod, litet fö rg y ld à 4 dir 16 öre l
1 st. bägare, 9 lod, à 5 dir

120
45
45

Silfret p å en Kraga, 9 lo d å 5 dir lämnade arfwingarne opåtalt, så wida be
tygat b le f a f N äm dem annen Pär Gunnarsson, at Henrik Andersson i sin
närvaro testam enterat till sin hustru sam m a Silfr je m te en stor Kopparkettil, hw ilket äfwen arfwingarne lät henne behålla, sedan hon sig förklarat, at
ej wilja påstå någon morgongåfwa; hwar em o t åter the woro tillfreds, at än
kan må efter mannens skriftelige förordnande under dn 18 Martii 1721 niuta hälften a f ägendom en
1 Kosa litet fö rg y ld 5 3 /4 lo d à 5 dir
1 S kied 3 1 /2 lo d ä 5 d ir i.
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28:24
17:16

Oförgyllt Silfwer
1 Kosa 8 1 / 4 lo d à 4 d ir i.
1 S kied 3 lo d à 4 dir 1.

33.
12.

396:22
En N o t h m e d nät h en och then bästa båt h en lämnades änkan till 38 dir 8
öre K m t:s giälds afbetalning hoos Rådm annen Höijer, äfwen få u tifö rd e h l
hennes gång och Sängkläder, e tt tält och en K iör Rehn m e d dess reskap.
1 bössa
1 Rahna randig
1 Do
1 Manfolck råck a f rött kläde
1 Do blå
1 Dowalmar
Renam e förbehöllo the sig at dehla sinsemellan
u ti 2 lika dehlar

12.
12.
12.
12.
12.
6

Sum m a 462:22
A f föregående inventarii sum m a ko m m er a tt a f gå:
The fattigas an de h l efter arftagarnes godtfinnande
A f den nu mehra antecknade ägendom en
tillkom m er änkan
och arfwingarne

2:22
230.
230
460.

Sedan samma behållne ägendom u ti 2ne lika dehlar blifw it jä m k a d tillföll
änkan igenom lottning följande
1 Förgylt Silfwerbälte
1 st. bägare 9 3 / 4 l o d
1 st. Kosa 3 3 /4 lo d
1 st. Rahna
1 st. Manfolcksråck a f blått kläde
1 st. Riksdaler
18

120.
43.
28:24.
12.
12.
9.
3. 8
230.
1

A f the öfrige 230 dir tillkom m er
Brödren A nders Andersson
Brors do ttren A nna
Brors Sonen O lo f
Systren Elsa
Syster dottren A nna

37:16
37:16
37:16
28:24
28:24
230 .

Och igenom lottande tillföll hwar och en som fö ljer

transp. 232:22

Brödren A nders
1 st. SilfwerKosa 3 1 /4 lo d
1 st. Rahna
1 st. Manfolcks råck a f rött Kläde
C ontant

3312.
12.
16
37:16

Brors dottren A n n a
1 st. Silf wer bägare, 9 lo d
1 st. bössa
Contant

43.
12.
16
37:16

Brors Sonen O lo f
1 st. Silfwerskied, litet förgyld, 3 1 /2 lo d
1 st. Dooförgyld, 3 lo d
1 st. Wallmars råck
2 st. Riksdalrar
Contant

17:16
12:
6.
18.
4.
37:16

Systren Elsa
2 st. Riks dr
Contant

18.
10:24
28:24
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Syster dottren A n n a
2 st. Riksdr
Contant

18.
10:24
28:24
Sum m a 462:22

Eftersom Henrik och hans Sigrid inte har egna barn, ger denna uppteck
ning en unik inblick i Henriks släkt. I den finns t o m upplysningar om re
dan avlidna släktingar. Bouppteckningen är av stort värde eftersom den är
äldre än Arvidsjaurs församlings äldsta husförhörslängd.
Vi får upplysningar om att skogssamer har förbindelser m ed Norge. Dessa
kan vara förm edlade av svenska fjällsamer eller så finns det direkta kontak
ter.
Andelen silver av den värderade egendom en är hög (ca. 90 % ). Renarna,
en annan högt värderad egendom , tar m an inte upp i bouppteckningen.
Eftersom det inte finns några invändningar m ot detta förfarande är det tyd
ligen ett vanligt tillvägagångssätt*. Tält, kläder och körren uteläm nas ock
så — dessa ägodelar tillfaller änkan (det juridiska nam net för detta är fö r 
del, jfr 1734:34). Proncipen vid bodelning är följande: Änkan får m orgon
gåvan och 1 / 3 av boet ( 1734:17f). Syskonen delar på återstoden varvid bro
der får två delar och syster en del*. Samma regel gäller för brors- och sys
terbarn ( 1734:57f).
Änkan Sigrid avstår från sin morgongåva m ot att Henriks vilja om att dela i
tu, dvs lika, ska gälla
Hwithbergssiön:.Eftersom det saknas säkra angivelser i källorna var denna plats är belägen får
jag lov att bygga upp en kedja av indicier i stället. Ett Hwithbergssiön återfinns SO om Harads
alldeles intill gränsen mot Jokkmokks kommun. Där bor det också samer under 1700-talet en
ligt Hultblad i boken ” Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken”
(sid ll6 f, 222). Är det så att samerna i bouppteckningen kommer från Jokkmokk? Om bo
uppteckningens Hwithbergssiön är beläget i Jokkmokk borde det framgå av boupp
teckningen, särskilt som avståndet dit är stort. Åren 1695— 1750 skattar två samer nämligen
Anders Påhlsson och Anders Andersson (Anders Påhlsson 1695— 1717, Anders Andersson
(1717— 1750) för skattelandet Beckertjaur. Dessa två är de enda skattebetalande ” par” , med
dessa namn, inom Arvidsjaurbyn under perioden i fråga. Var ligger då Beckertjaur? Professor
Erik Bylund har i sin avhandling ” Koloniseringen av Pite lappmark t o m år 1867” (Uppsala
1956) sid 427, fastslagit att Beckertjaur är detsamma som Storträsk SV om Glommersträsk.
Mitt antagande är att Hwithbärgssiön kan vara detsamma som Beckertjaur/Storträsk eller nå
gon annan plats inom skattelandet Beckertjaur i riktning mot berget Vithatten S om Glom
mersträsk. Ett belägg för detta är att i skattelängder över kustböndernas fisketräsk inom
Arvidsjaurbyn finns ett Huithbergstresk nämnt och i ett sådant sammanhang att sjön rimligen
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är belägen någonstans mellan Abborrträsk och Järvträsk (Landskapshandlingar Norrland:
Lappmarkerna. Riksarkivet.).
Skantjaur: Elsa Andersdr (o. 1683— 1753) återfinns i Beckertjaur i husförhörslängden för Ar
vidsjaur 1744— 1774. Om man utgår från resonemanget om Hwithbärgssiön skulle Skantjaur
kunna vara detsamma som Skatträsket VNV Beckertjaur/Storträsket.
Caroliner = myntenhet från 1664. En Carolin = 2 dir 9 öre Kmt.
Rådman Höijer återfinns i Piteå,
nästberde = nyss nämnde
nästlne = Här; oktober 1742.
gäld = skuld.
Angående förhållandet mellan Rdr, dir Kmt och dir Smt se No. I.
*) Jfr. Drake: Västerbottenslapparna sid. 231. Uppsala 1918 och Umeå 1979-

No. I V

21/11746

A nm älte H enrik Anderssons u ti K ieppejaur änka, Sigrid Siuhlsdr at Erik
Swänsson, som hennes Man i sin L ifstijd antagit till förgångsm an och i följe
ther a f få tt halfwa landet i besittning och therföre i någre åhrs tijd skattat,
skal efter M annens dödåhrligen giordt henne åtskillige intrång och ty är nu
hennes påstående at Erik Swänsson m åtte träda från sin andehl och then
läm na till henne, som then andra dehlen innehafware Erik Swänsson neka
de så m ycket m er at taga afträde, som han så som H enrik Anderssons Syster
Son och answarige fö r then nu honom en gång afsedde dehlen handhafwas;
hälst han u ti någre åhrs tijd therföre Kronoutskylderna betalt utfästandes, i
öfrigit, at icke hädanefter tillskynda änkan någon olägenhet. A nkan yttra
de så att Erik Swänsson än e tt åhr må förblifw a å landet, till försök, om Erik
Swänsson kan bättra sig; hwarwid Rätten lät bero, m e d åthwarning till Erik
Swänsson at så skicka sig em o t änkan, at ingen skiählig anledning henne
gifwes till widare beswärs anförande.
O fta uppstår tvister rörande lappskattelanden. D et kan gälla gränsdrag
ningar eller, som i detta fall, osämja m ellan skattelandsinnehavarna. Lite
till mans har vi nog uppfattningen att kvinnan under 1700-talet var hunsad
och nedtryckt. Här m öter vi istället en självständig änka m ed skinn på nä
san. Den svarande, Erik Svensson är helt inställd på reträtt. H ur kan detta
vara möjligt? Ja egentligen är det fråga om en självklarhet. Gällande lag ly
der nämligen: Enka ràde sig och gods sitt sielf(llò4:66). Men, det är en
dast som änka som kvinnan är myndig, i övrigt är hon om yndig*.
*)Erik Solem har i sitt verk ” Lappiske rettsstudier” (Oslo 1933) påvisat att kvinnan i nordliga
re lappmarker alltid haft en stark social ställning (sid. 64 ff).
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Angående Sigrid Siulsdr och Erik SwänssonseNo. II. När det gäller Erik Swänsson kommer
han att bli kvar på landet och blir så småningom nämndeman vid häradsrätten i Arvidsjaur.

No. V

27/1 1750

S:D: A n h ö lt Lappländaren Per Larsson, å des döttrars Pigornas Elsas och
Margaretas wägnar om tillstånd fö r dem att wistas neder å Landsbygden i
Sch ellefte å och derstädes A r stjenst antaga: Och em edan N äm den sam t närwarande A llm oge förklarade sig e j therem ot hafwa något att påm inna; ty
och i stö d a f KL Pörordningen den 1 Dec: 1748. g a f ock Rn til en slik Per
Larssons begäran samtycke; d et a tt förenäm nde pig o r ofelbart sig i Arstjenst
begifwa, och e j allmogen m e d tiggande beswära.
Ar 1750 har m an en annan u p pfattning än vi har idag om hur sociala prob
lem ska lösas. Socknen kan inte försörja de fattiga varför de, inför härads
rätten, begär tillstånd att bege sig ner till kusten. Innan m an beger sig ner
till kusten ska enligt den kungliga förordningen från den 1 Dec. 1748,
... witnesbörd om hans eller hennes kundskap i Christendomen, sam t förde
wandel... j inhäm tas hos kyrkoherden. N är den fattige kom m it på plats
åligger det husbonden att noga vaka över den nyanställde: ...H usbonden
åligger, at derom wara sorgfältig, at bem älte Lapphion flitig t kom m er till
Kyrkan och Catechismiförhören, sam t annars hem m a i huset underwises
och öfwes i Christendomen *. För att få bege sig ner till kusten måste m an i
förväg ha ordnat en anställning. Förordningen har tillkom m it för att för
hindra tiggeri.
Förordningens titel lyder: Förordning, hwarefter Lapparne m ed deras Qwinnor och Barn i
Wästerbottn och dertil lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig
uppehålla wilja.
Per (Pär) Larsson (född 1702) ohh Maria (född 1703) är från Gransele lappskatteland. De flyt
tar år 1758. Födelseår för döttrarna Elsa och Margareta är 1727 resp. 1728.
bemälte = nyss nämnde.
Rn = Rätten dvs häradsrätten.
*) Dessa citat är hämtade ur Modée: Utdrag ur alle publique handlingar. Volym IV, sid 2806f.
Stockholm 1754. Fortsättningsvis förkortat utifrån exemplet ovan: Modée IV:2806f. 1754.

No. VI

23/1 1754

S:d: A ntogos till N äm den ärlige M ännen Erik Swensson ifrån Kieppejaur
och Nils Matsson ifrån Hiertejaur hka m e d fin g e r å bok behörig e d aflade.
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Erik Swensson; jfr No. II och IV.
Hiertejaur = Storberg, 20 km SV Arvidsjaur,
hka = hwilka; vilka.

No. VII

24/1 1754

Beswärade sig Nils Månsson öfwer N äm dem annen Per Gunnarsson m e d
förm älan a tt han skall tilfoga honom åtskilligt intrång m edelst fo g e l och
diurfänge sam t Renbetens nyttjande p å thess L and Lainejaur; hw ilket fö r
någre Å h r sedan blifw it klu fw it och de It emellan K: den sam t Nils Månssons
svåger och Per Gunnarssons Måg lilla N ils Månsson: Och althenstund th et
befants att Per Gunnarsson ingen annan rätt till berörde Land äger; än then
thes Måg honom lem na kan, hkn ej sträcka sig widare än till then del a f
Landet han innehafwer; fö rd en sku ll fin n e r Rätten billigt förbiuda Per
Gunnarsson a tt hädaneffter giöra Nils Månsson något intrång p å thes L and
w id tre daler Sm ts wite, u to m foders ersättjande, dock m å Per Gunnarsson
effter Nils Månssons begifwande, i 2 dagars tid boföra öfwer Kdens_ Land\
tå han äm ner sig ne der till A llm änningen, börande Per Gunnarsson i rätte
gångskostnad betala Tre dir K m t.
I denna tingssak ges ett exempel på hur stark rätt en skattelandsinnehavare
har. Formuleringar som; p å thess la n d liksom ingen annan r ä t t . ä n then
thess Måg honom lem na kan samt intrång p å thess la n d tyder på att härads
rätten anser att en form av ägande är för handen.
D etta protokoll ger också en intressant upplysning om att samerna från Levattnet nomadiserar och att de flyttar över Lainejaurlandet. En annan in
tressant upplysning är ju den att stora Nils Månsson är nog så m ån om fo g e l
och diurfänge som bete till renarna. Flyttar han ner till kusten m ed sina re
nar eller stannar han på sitt land hela året?
Stora Nils Månsson (1710— 1774) är gift med Anna Månsdotter (1714— 1795) vilken är en
syster till lilla Nils Månsson (1719— 1780). Den sistnämnde bor i Kokträsk (Duoldemjaur)
tillsammans med sin hustru Segri Pehrsdotter (1726— 1800) vars far är nämndemannen Per
(Pär) Gunnarsson från Levattnet (se No. III och IX).
boföra = flytta
hkn = hwilken; vilken
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N o. V III

27/1 1756

S:d: G enom thes fu llm ä ktig Auscultanten H. Em. Fluur; lät B onden Johan
Zachrisson i Norsiön och Skellefte Sochn tilltala Lappm annen St: Nils
Månsson om 3:st: Wajrenar som Nils Månsson fö r 8 à 9 A r sedan ska a f J o 
han Zachrisson em ottagit, påstående a tt han samma renar och the a f them
sedermera tilkom ne Kalfwar m åtte aflefwerera til N äm dem an Erik Swensson hwilken Johan Zachrisson anm odat hädaneffter skiöta thess Renar: Nils
Månsson anförde a tt hos honom a f Johan Zachrissons renar ej mera fin n e s
än 2 Wajor en W inters ren och en Oxren, the andre Kalfwarne skola dödt,
utlofwade w id skieende h em ko m st bemte_4 Renar från sig lefwerera till Erik
Swensson; Och som N ils Månsson e j kunde tilläggas eller wisas t h et han nå
g o t a f benäm de renar til ny t to sin anwändt, så war fu llm äktige m e d Nils
Månssons a n b u d nöjd, och hwarwid Härads Rn låter förblifwa.
D etta är ett exempel på systemet m ed skötesrenar. Vid 1900-talets början
är systemet vanligt förekom m ande. Systemet uppkom m er när bönder, ge
nom köp eller via skuldfordringar, kan förvärva ett antal renar. Bonden har
ju varken kunskap eller tid att sköta renarna varför han betalar en same att
utföra tjänsten. Reglerna som underbygger avtalet, om fattar bland annat
former för hur skötaren ska betalas, hur skötaren ska förfara om en ren blir
sjuk samt regler för de årliga redovisningarna inför ägaren. Dessa regler har
beskrivits av Johannes Mörtsell*.
Angående stora Nils Månsson se No. VII och Erik Swensson No. IV.
auskultant = person som inskrivits vid ämbetsverk eller läroanstalt för utbildning.
Fluur. Efternamnet återfinns hos borgerskapet i Piteå och prästerskapet i Skellefteå,
tilltala = väcka talan inför domstol,
bemte = bemälte
*) ” Lagar af ålder gällande bland lapparne” . Västerbotten 1940, sid. 6f.

No. IX

28/1 1757

S:D: I anledning u ta f afl. Per Gunnarssons Enkas H ustru Marge ta Andersdotters anförde Klagomål, a tt henne w ida rfskifftet effter M annen ej någon
morgongåfwa tillagd blifwit, pröfw ade Härads Rn sedan hennes Stiufbarn
Jon Persson och 1. Nils Månsson å dess hustrus wägnar, sig förklarat, äfwen
N äm dem ännen Nils Matsson och Erik Swensson som delningen förrättat
hörde blifwit, m e d 9. Cap G ifftm B l enligt, th e t bör hustru Margeta m uta
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morgongåfwa såsom a f M annen e j u t fä st 20 de delen a f M annens ens kilte
lo tt i boet, och at til den änden upgifwas bör hw ad hwar och en a f barnen i
a r f tagit; M en therpå erbödo Jo n Persson och Nils Månsson wilja i ersätt
ning fo r mårgongåfwan til H ustrun Marge ta lefwerer(a) 5 ne Specie Rdr;
hw arm ed hon ock åtnögdes je m te yttrande a f Parterne å ömse sidor att all
twist om a r f t hesse emellan skall upphöra, sam t hwarwid äfwen Härads Rn
låter bero.
Änkan vill få u t sin änkepension, dvs morgongåvan, då barnen förbigått
denna vid arvsskiftet. U ppenbarligen lovades inte Margeta någon m orgon
gåva efter bröllopsnatten som brukligt var. D en situationen beskrivs i 1734
års lag, giftermålsbalkens 9 Cap. 7 § så här: D ör m annen, och hafwer ej
morgongåfwo utfäst; niute hustrun tå hälften a f thet, han högst i morgongåfwo efter thenna lag gifwa k u n d e, (dvs 1/2 av 1/10; enligt 3 § samma
Cap. Min anm .); och stånde barnen, eller arfwingarna, fritt, ehw ad the i
löst, eller fast, then lem na wilja. Änkan är därför angelägen att veta vad var
och en hade tagit /få tt vid arvsskiftet. D enna påtryckning får fosterbarnen
att erbjuda en penningsum m a som förlikning.
Per Gunnarsson (1705— 1755) kommer från Levattnet. Jon Persson (1720— 1792) är hans son
från förra giftet medJîrita (1690— 1753).
Lilla Nils Månsson är måg till Per Gunnarsson (se No. VII). Hustrun till lilla Nils Månsson,
Segri Pehrsdr (se No. VII), är ince ens nämnd. Änkan Margeta flyttar till Arjeplog.
Nämndemannen Nils Matsson kommer från Hiertejaur dvs Storberg.
Specie Rdr = riksdaler i silver.
( ) = bokstav eller tecken som utelämnats/glömts.

No. X

28/1 1757

S:D: Uppå Lappm annens St. N ils Månssons giorde anhållan om tillstånd
fö r thess 2ne döttrar Kierstin och Margeta, a tt i Skellefteå Sochen hos B ön
derna Nils Andersson i Bastuträsk och Johan Olsson i Långträsk få Arstjenst
antaga. Resolverades: A t t Lapp allmogen härstädes therem ot ej något hafft
att påm inna, så bifalles i förm ågo a f Kl. M tsnådige Förordning under den
1. Dec: 1748 berörde Nils Månsson ansökning, åliggande Kierstin och Mar
geta Nilsdöttrar a tt förskaffa sig Prästerskapets i thenne Församling witnesbörd om theres ChristedomsKundskap och detta Härads Rns utdrag av Protocollet fö r K ronobetjente i Skellefte Sochn upte.
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De kontakter som samerna i Lainejaur har m ed bönderna i Bastuträsk och
Långträsk torde vara ett resultat av deras, eller grannars, flyttningar med re
narna ned till kusten under vinterhalvåret. H ur kan de annars veta av var
andra? Kanske utgör gårdarna uppehållsplatser för samerna på deras flytt
ning. Här kan de förvara sina värdesaker. D ärm ed får m an en kontakt som
m an har nytta av ibland. Men hur gör de sig förstådda? Kan bönderna sa
miska eller samerna svenska? Klaras m ellanhavandena upp m ed hjälp av
teckenspråk? Finns det tolkar m ed bland samerna?
Angående stora Nils Månsson; se No. VII. Dottern Kierstin (född 1738) gifter sig 1761. Dot
tern Marget (1741— 1789) gifter sig 24/1 1768 med Måns Pehrsson (född 1747) från Gransele
dit de också flyttar. En intressant detalj i sammanhanget är att stora Nils Månssons svärmoder
Karin (1664— 1765!!), enligt husförhörslängden, går till sin första nattvard år 1761!
Resolverades = beslöts, fastslogs.

No. X I

26/1 1758

S:d: Klagade effter stäm ning Per Larsson ifrån Lapp träsk öfwer St. Nils
Månsson m e d förm älan, a tt han fö r 2 A r sedan skall tilgripit och slagtat en
Per Larsson tillhörig Waijren 2 A r gl. och i sidstliden H öst äfwen slagtat en
m e d Per Larssons märke tekn a d Waja, w id tillfällen a tt det k o m m it att skil
ja ifrån Per Larssons öfrige Renar om h k t olofliga förfarande ko m m it a tt gå
något rykte, som g ifw it Per Larsson anledning Nils Månsson therom tilfråga, tå han ock widgådt e tt sådant brott.
Nils Månsson förekallades och tilsto d a tt han fö r 2 A r sedan slagtat en R en
ko fö r Per Larsson och i höstas then andre, kunnande ej eller w id erindran
a f Per Larsson neka, t h et han w id pass fö r 4 A r sedan slagtat en främ m ande
Ren, hwarföre dock Per Larsson ej sökte ersättning så wida han war i osäker
het om renen honom tilhördt, föregifwande Nils Månsson att han giordt
thetta alt fö r thes fa ttig d o m och a f brist p å uppehälle.
N äm nden tilfrågades om N ils Månsson fö rr p lig ta t fö r stöld? Swarade Nej,
och wärderades 2 Ars Wajan till 4 dir 16 öre sam t then andre till 6 dir och
den tredje fö r 4 A r sedan slagtade Renen til 6 dir K m t; hwarefter
Affsades
A llth e n stu n d Nils Månsson friw illigt w idgådt t h et han slagtat 2ne Per Lars
sons tilhörige Renar och thessföre han en främ m ande Ren tilsammans om 5
dir 16 öre Sm ts wärde sam t således stö ld begådt; fö rth enskull bör iförm ågo
a f 45. Cap: Missgbl. och Kongl. Maijts_ allernådigaste förordntng a f den 3
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A ug. 1748 Nils Månsson böta sex gånger Renarnas wärde Trettijotwå dir
S ilfm t, och t h e r f öre a f stra ff as m e d fyra p a r spö, h k t stra ff ökas m e d Å tta
p a r try slag a f hwart par, sedan han fö r u t stådt 2 tim m ar i halsjern w id p å 
len, som ock Nils Månsson bör undergå en Söndags uppenbar Kyrkioplikt,
sam t i öfrigit betala til Per Larsson 2ne Renars wärde m e d Tijo dir 16 öre
K m t.
Vi har träffat på stora Nils Månsson tidigare. Bilden av honom präglas av
att han lever nog så mycket på jakt och fiske som av renskötsel. H an och
hans hustru har tvingats skicka iväg sina döttrar då m an inte kunnat försörja
dem. N u visar det sig att han gjort sig skyldig till renstöld; något som anses
vara ett grovt brott. Inledningen av förordningen från den 3/8 1748 lyder:
Som det förnum m its, at oaktat u ti den allmänna Lagen e t swårt stra ff p å
denna wanart fin n e s utsatt, stö ld ute p å marken nu m ycket tiltagit; Så förordnes, at den, som stiäl annars Mans Häst, Boskap eller annat Kreatur,
som går i b et ute p å marken, inom eller uto m hägnad, bör, .. .för sådan
T iufnad m e d K r o p p s - p lik t straffas,.. .(M odée IV:2734. 1754.). Stora Nils
Månsson straffas, som vi tycker, hårt för sin nödtvungna renstöld.
Kyrkioplikt = straff som åläggs brottsling innan han kan återupptas i församlingsgemenskapen.
Kropps = plikt = kroppsstraff.
Värdet av renarna är 16 dir ( = daler) 16 öre Kmt ( = Kopparmynt). Böter räknas i silvermynt
( = Smt). Växelförhållandet mellan myntsorterna är 3:1. En dir Kmt = 32 /. ( = öre).
Ett fall av renstöld inträffar redan 1741 på Wäurbe- eller Wuorbejaurlandet där innehavaren
Mats Nilsson pga stor fattigdom stulit en ren från nämndemannen Pär Gunnarsson i Levattnet. Eftersom Mats fattigdom är stor ...ogemehn brist på mat skal drifwit honom till thenne
giemings begående... och att han tidigare inte straffats för något ställer länsman och nämnde
män upp och betalar de dryga böterna. Mats Nilsson lämnar Wuorbejaurlandet något senare
och är troligen den Mats Nilsson som flyttar till Gikjaur. Dombok Arvidsjaur 21/1 1741.

No. X II

27/11758

S:D: Lät St. Nils Månsson begära Härads Rns tilstånd fö r des dotter A nna
att få antaga Arstjenst i Skellefteå Sochn hos B onden A nders Nilsson i Bas
tuträsk, som Härads Rnsedan N äm den och A llm ogen therom hörd blifwit,
och utlåtit sig t h et hon i tjenst härstädes ej behöfwes, tilfö lje afK ongl. För
ordningen under den 1 Decembr. A r 1748, bewiljade, m e d fastställande
a tt A n n a Nils dr bör taga bewis a f Prästerskapet i t henna försam ling om sin
Christendom sKundskap och HäradsRm tilstånd fö r K ronobetjente i Skel
lefteå Sochn upte.
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Dagen efter stora Nils Månsson fällts för renstöld måste han, och hans hust
ru, skicka iväg dottern Anna. Familjen kan inte längre behålla henne hem 
ma. En dyster dag för stora Nils Månsson och hans familj!
Dottern Anna är född 1747. Anna har tre småsyskon nämligen Måns f. 1751, Nils f. 1756 och
Karin f. 1757.

No. X III

27/1 1761

S:d: Fastställdes a tt N äm dem ännen Lars Jonsson och Erik Swensson böra
Taga hälfften hwar a f influtna p g r fo r then björn som the bägge både
hwärft och skutit.
Enligt sam tida experter på samerna och deras liv är björnjakten förknippad
m ed ceremonier av olika slag under jakt såväl som vid tillredning och m ål
tid. G runden till ceremonierna skulle vara religiösa. Björnen äras som en
gud. I detta fall har samerna tydligen sålt björnen eller delar av den. Den
gudom liga respekten för björnen har minskat betydligt, åtm instone hos en
del.
pgr = penningar.
hwärft = jfr tyskans werven; syssla med. En variant är värva; utföra bragder.
Lars Jonsson (f. 1694) är bosatt i Slähpejaur. Han avgår detta år som nämndeman vid härads
rätten i Arvidsjaur och ersätts av den förste nybyggaren i socknen Per Israelsson Käck från
Glommersträsk. Senare samma år drunknar Lars Jonsson.

No. X I V

28/1 1763

S:d: Kärade O lo f Persson och Gransele Lappland till Erik Larsson och
Släpp träsk, angde Skilnad Landen emellan; påstående O lo f Persson att
Sandwiken skall böra wara skiljomärke och a tt Erik Larsson m åtte bortflytt ja
sin Kåta och hem w ist ifrån th e t ställe öfwer Skilnaden thensam m a Kåta el
ler tjäll nu står, sam t äfwen afhålla thes Renar ifrån b etet inom samma
Gränts. Erik Larsson swarade a tt U m wiken skal a f ålder hållits fö r Skilnad,
och att icke han utan hans nu mera aflne fa d er gl. Lars Jonsson, fö r många
A hr tillbaka up satt Kåtan sam t O lo f Perssons fa d er och the fiere belägne i
Landet, warit th erm ed nögde: O lo f Persson anhölt att p å hans bekostnad
2 ne N äm dem än måge — förordades syna Landen och om icke then a f Erik
Larsson påstådde skilnad är orimlig; hw ilket H Rn biföll, förordnande Näm-
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dem ännen Erik Swensson och Jo n Persson a tt nästa Som m ar hålla then åstundade besiktningen sam t w id nästa Ting theras berättelse aflem na.

No. X V

26/1 1764

S:d: Uti en från förre Tinget upskuten Sak emellan O lo f Persson afGranselet och Erik Larsson a f Släppträsk twistande angde skilnad emellan theras
innehafw andskatteland, och rörande th e t Erik Larsson m åtte bortflyttja sin
Kåta eller tjäll ifrån th e t ställe öfver skilnaden ther sam ma Kåta nu står, be
rättade, sedan Parterne sig instält, N äm dem ännen Erik Swensson och Jon
Persson a tt the efter HäradsRättens förordnande hållit Syn och besiktning
sam t fu n n it a tt tjenligaste skilnaden Landen emellan är i en rät sträckning
ifrån Sikträskelfwen och e tt ther warande granhult, Wästerom Sandwiken
till Siön Serwisjaur, och a tt ehuru genom thenna rågång Erik Larsson mister
2 à 3. Renbetesställen innerom Släpp träsket, skola dock the samm a fö r O lo f
Persson wara omisteliga fö r then ringa tillgång å renmossa han p å sitt la n d
hafwer, anhållande ock nu O lo f Persson, a tt en sådan skilnad må fastställas.
Erik Larsson sade a tt han e j skal kunna umbära berörde Renmossaställen,
then tiden han brukar fiske i Släppträsken, m en hade i öfrigit w id then a f
Synem ännen föreslagna skillnad ej något a tt påm inna.
I anseende nu till thesse omständigheter, och som nogsamt ku n n ig t är att
Erik Larssons la n d är a f ansenlig widd; HäradsRnför skäligt fa n t gilla then
här fö ru t näm de skilnadn Landen emellan samt, fö Ijakt ein tillåt a O lo f Pers
son at nyttja betesmarkerne innerst i Släppträsket, dock så at Erik Larsson
ther m å wistas the tider å åhret som han i Släppträsket brukar fiske, och så
ledes kunde Erik Larsson icke heller åleggas afflyttja then w id Släppträsket
upsatta Kåtan som Parterne antyddes.
D en första om gången av detta mål präglas av starka m otsättningar. O lof
Persson m enar att Erik Larsson m åtte bortflyttja sin Kåta och hemwist. Erik
Larsson m enar, å sin sida, att fadern bosatt sig där fö r många A hr tillbaka
och att han därför kan hävda att gränsen är belägen längre västerut. Umviken, som måste vara en vik vid västra änden av Släppträsket, är därm ed
gränsmärket som gäller enligt Erik. Vid tinget ett år senare har tonen par
terna emellan m ildrats betydligt. G enom att Erik Larsson får behålla betes
rätten när han fiskar i träsket mynnar tvisten ut i en givande kompromiss.
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Synemännen har uppenbarligen spelat en viktig roll vid parternas förlik
ning.
Olof Pehrsson (f. 1732) ohh Elsa Pehrsdr (f. 1727) har två barn; Kierstin (f. 1762) och Pehr
(f. 1764). Erik Larsson (1738— 1811) ohh Sara Sjulsdr (1740— 1779) gifter sig 1/4 1764. De
ras barn är Ibba (f. 24/12 1765), Lars (29/12 1767— 1768), Anna (1776— 1778) och Abraham
(1779 och död samma år). Erik Larsson är son till Lars Jonsson (jfr No. III och XIII).
Sandwiken är den vik som ligger strax sydost om Sandås. Om man antar att granhultet vid
Sikträskelfwen är detsamma som dagens Sexträsk är Sundtjärnen identisk med tingshandlingens Serwisjaur.
granhult = granskogsbeväxt skogsbacke,
renmossa = renlav (Cladonia rangiferina).

No. X V I

26/1 1764

S:D: Emellan Nils Olofsson och tingstolken Hans Persson, hwilkas Land
ligga p å ömse sidor om Skelleffte Elf, Nils Olssons p å Norra och Hans Pers
son p å Södra sidan, sam t nu woro twistiga om nyttjande a f fisk e t i e tt Sehl
u ti berörde E lf M örtselet kallat; blef, sedan the hörde woro, sam t Läns- och
N äm dem än th eras berättelser aflemnat, S lu tit: A t t som intygat blifw it t het
benäm de Sehl a f gl. är nyttjat under Nils Olofssons land, så bör ej Hans
Persson sig m e d fiske therstädes befatta, ther han icke erhåller Nils Olofs
sons tillstånd.
I denna tvist om rätten till fiske i Mörtselet följer häradsrätten principen om
hävd dvs att långvarigt nyttjande av fiskerätt ger företräde vid en tvist. D et
ta kan också vara en fingervisning om att landet norr om älven skulle ha va
rit i bruk längre tillbaka än det södra. En annan m öjlighet skulle vara att ett
äldre lappskatteland om fattat båda nuvarande landen.
Mörtselet är beläget nedströms bron vid Mörttjärn ned mot Grytforsen.
Hans Persson (f. 1731) ohh Christin Nilsdr (f. 1741) bor på östra delen av Lainejaurlandet.
Nils Olofsson (1728— 1785) bor på Backtsjaurlandet tillsammans med sin hustru Margetta (f.
1740). De gifter sig 1750 och får fyra barn i äktenskapet.

No. X V II

24/1 1765

S:D: Emedan A llm ogen p å tillfrågan jakade Lappm annens O lo f Perssons
ifrån Granselet åstundan, a tt få fly ttja ifrån Arfwidsjaurs by till Granbyn i
Urne Lappmark, sam t S iu l Eriksson, som fö rr thetta endast utgiordt så kal19

la d ungsprintarskatt, fa n ts n ö g d emottaga Granselelandet och utgiöra then
skatt O lo f Persson betalt: Ty war a f HäradsRn therw id ej något att p å m in 
na, utan bewiljades O lo f Persson efter anhållan, til bewis härom utdrag a f
Protocollet.
Tydligen räcker inte ett utökat betesland (jfr No. XIV och XV) för att O lof
Persson ska kunna stanna kvar på G ranselelandet. H an vill flytta m ed sin
familj till Sorsele (G ranbyn) vilket ” frikostigt’’ beviljas.
Siul Eriksson (1729— 1803) är son till Erik Swensson (jfr No. IV). Siuls hustru heter Maria
Pehrsdr (1735— 1807). Olof Persson återfinns senare boende i Levattnet. Det är alltså osäkert
om familjen flyttade till Sorsele och Granbyn.
Ungsprintarskatt = same som saknar eget skatteland betalar en viss skatt när han stadigvaran
de vistas på en annans skatteland.
Samma dag bötar Erik Swensson m fl därför att de inte hållit vintervägen förbi Glommersträsk farbar som avtalat var. Vägen skulle hållas öppen för prästen från Skellefteå men också
för spannmålens uppforslande från kronboden i Skellefteå till Arvidsjaur och Arjeplog.

No. X V III

2311 1766

S:D: Uppå effterfrågan om något groft brott sedan sidst hållit Ting sig
härstädes tildragit? Swarades a f LänsMan a tt sådant honom icke witterligit
är, uto m th e t a tt Lappen Hans Persson skall stu lit och slagtat en St: Per
Larsson til hörig Brunnren, i hw ilket m å l t henne Per Larsson nu sielfKärade
m e d anmälan a tt sedan en a f hans brunnrenar 4 A r g a m m al mäst e tt A r warit borta a f orsak then sam m a från Per Larssons öfrige Renar k o m m it att
skingras, har Per Larsson a f N äm dem an Jo n Persson få d t höra th e t Hans
Persson sam m a Ren slagtat, som ock Jo n Persson, hwilken hittat p å skinnet,
ther th e t sam m a warit i skogen p å e tt träd hängt, lefwererat skinnet till Per
Larsson, sam t öronen therå R enm ärket warit fu n n its bortskurne.
När Per Larsson härom tiltalat Hans Persson, har han widgådt sig hafwa
sk u tit och slagtat Per Larssons Ren sam t erbjudit therföre betalning, hkn
dock Per Larsson e j ku n n a t emottaga, efftersom han w et th e t förlikning i
sådan Sak e j k u n d e äga rum.
Hans Persson tillsto d ock nu a tt sistl. Höst, w id tillfälle han i skogen träffat
en brunnren, har han then n edskutit och tå han sam ma Ren skulle flå, b l i f
w it warse a tt Renen h a fft Per Larssons märke å öronen, th em Hans Persson
a f skinnet skurit; K iö tte t och innanm ätet har han uppätit, påstående w äl
a tt han warit sinnad friw illigt uptäcka thetta fö r Per Larsson, såsom e tt
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misstag, m en p å föreställning a f Härads Rätten, a tt om Hans Persson så ha
de tä n kt och ärnat, hade han icke b eh ö ft skära öronen a f skinnet, hwilken
om ständighet utm ärker upsåt a tt stiäla, ku n d e Hans Persson sådant icke
förklara, utan åberopade allenast a tt th et a f oförstånd skiedt. N äm dem an
Jon Persson hördes, och berättade a tt han a f sin Swågerl. N ils Månsson få d t
höra then en Gosse om 12 Års ålder som är Hans Perssons Swåger, fö r Nils
Månsson sagt a tt Hans Persson slagtat en m e d Per Larssons märke tekn a d
Ren, och a f sådan anledning har Jo n Persson g å d t åstad att ransaka i Hans
Perssons wist er, sam t fu n n it skin n et i e tt träd, m en e j K iöttet, utan skal
hans Persson, när han fö r u t få d t höra a f ransakningen, burit K iö ttet i en
annan bod, än ther han th e t fö rst förwarat. A t så skedt eller at Hans Persson
undangiöm t K iöttet, kun d e han e j eller neka: Och wärderades stulne Re
nen til Sex daler S ilft sam t
Affsades:
Thet skall Hans Persson, hw ilken nu första resan fö r tiu fn a d lagforas, fö r
th e t han stu lit och slagtat Per Larssons märkte Ren, enligt 43 Cap: Missgbl.
sam t Kongl. Maijts_ den 3 . A ug. 1748. om boskapsstöld utfärdade nådige
Förordning, böta Sex gånger tiufnadens wärde, och utan a tt få p:ge böter
erlägga, sedan han stådt 2ne tim ar i halsjern at skämmas, straffas m e d T o lf
pa r spö try slag a f paret sam t undergå en Söndags uppenbara Kyrkioplikt,
börande thessutom til Per Larsson i skadestånd betala T o lf daler Kopparm t.

No. X IX

23/1 1766

S:D : Besfwärade sig Hans Persson theröfwer a tt liN ils Månsson skal nu i
några Å r tagit sig fö re a tt fiska i träsket Laine ja u r; hw ilket effter then del
ning som uppå Lapplandet emellan thesse skiedt, skal enskilt tilhöra Hans
Persson och äfwen wara p å Östra ändan a f Landet som Hans Persson innehafwer belägit. N ils Månsson sökte wäl påstå a tt han icke kan umbära fisk e i
Lainejaur, efftersom ther äro goda rackställen och Nils Månsson p å sin del
a f Landet icke skal hafwa sådant träsk, dock intygades härwid a f N äm den
att N ils Månsson har e tt fördelaktigt fisketräsk, Poltomjaur kallat, theruti
han hela Wåren och Sommaren få r fisk, och hwaruti Nils Månsson icke wille lem na Hans Persson del: I anseende hwartill HäradsRn fö r g o d i och bil
ligt ansåg förbiuda N ils Månsson a tt hädaneffter fiska i Lainejaur, så fra m t
han icke erhåller Hans Perssons lof, och th e t w id p lik t och answar effter
Lag.
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Hans Persson har tydligen kom m it in i en ond cirkel. År 1764 låg han i tvist
m ed Nils Olofsson i Backtsjaur om fisket i Skellefteälven (No. XVI). N u
har han begått den skamligaste av stölder. Per Larsson uttrycker sig så här
om m öjligheten till förlikning efter stöld av ren: . ..han vet th etförlikning i
sådan Sak ej ku n d e äga rum. Hans Persson kan bindas vid stölden på grund
av hustruns tolvårige bror. Vad har legat bakom tolvåringens beslut att an
ge svågern? Rentjuren värderas naturligtvis högt (jfr No. XI) m en Hans
Persson behöver, trots allt, inte betala fulla värdet (6 dir Smt = 18 dir
Kmt) i skadestånd för renen.
Samma dag avgörs m ålet m ellan grannarna Hans Persson och 1. Nils Måns
son om fisket i Lainejaur. För 1. Nils Månsson får fisket i Poltom jaur dvs
Duoldem jaur eller Kokträsk räcka hädanefter. Cirkeln är sluten. Lilla Nils
Månssons inform ationer om renstöld innebär i slutändan att han förlorar
det givande fisket i Lainejaur.
St: Per Larsson (1701— 1769) från Tiatzjaur; Tjaktjejaur; Gl:a Lappträsk. Jon Persson
(1720— 1792) är från Levattnet (jfr. No. IX). Modern heter Brita (1690— 1753).
ärnat = ämnat.
rackfiske = vinterfiske med not.
p:ge = penninge.

No. X X

23/1 1768

S:d: Pörekallades Hans Persson ifrån Lainejaur; som w id förle dit Ars Ting
frånwarande, blifvnt angifwen a tt hafwa, sedan han året fö r u t fö r R e n tiu f
na d blifw it m e d spö slitande straffad, år 1766 om hösten ifrån Näm dem annen Jon Persson stulit en renko och then slagtat sam t K iö ttet bredw id Kå
tan nedgräfwit och m e d N ä fwer öfwertäckt, anhållande nu än widare Jon
Persson, att Hans Persson må fö r thenne R enstöld answara och ersättja ska
dan.
Hans Persson sade, a tt then Ren, effter hwilken K iö ttet bredew id Kåtan
warit nedgräfwit, skal honom och ej Jon Persson tillhördt, m e d förm älan
therhos, a tt han icke skal slagtat någon Jon Persson tillhörig waja. Hans
Persson förestältes, att om th e t warit K iö tt effter hans egen Ren, hade han
icke be h ö ft gräfwa n e d th e t samma, utan kunnat, som Lapparne i allmän
h et bruka, uphänga K iö tte t? Hwarpå swarades, a tt han trodt K iö ttet wara
bättre förwarat, genom nedgräfning.
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L. Nils Månsson anmälte härwid a tt thenne Hans Perssons Hustru Kierstin
N ilsdr skal förleden höst, a f tillfälle a tt en hans Renko m e d K a lf warit ibla n d Hans Perssons Renar, hafwa, sedan Nils Månsson Wajan återfådt,
stulit Kalfwen som warit m ärkt och then strypt, sam t th e t i Hans Perssons
frånwaro, thereffter han, som sam m a dag h em kom m it, flå d t thenne K a lf
och je m te H ustrun K iö ttet upätit sam t skinnet i e tt wattubrunn giöm t,
hw ilket therigenom blifw it yppat, att Hans Perssons Hustrus Syster Pigan
Karin N ilsdotter omtalt, icke allenast hw adsom m e d Nils Månssons renkalf
händt, utan ock a tt Hans Persson samma dag, eller om Måndag, tå han från
Kyrkan h em kom m it, slagtat en sin egen och en främ m ande 2 Ars Ren.
Hans Perssons H ustru Kierstin måste tilstå, a tt hon slagtat renkalfwen, som
ock Hans Persson erkände a tt han then samma flådt, m en nekade att the
någon annan främ m ande Ren slagtat. På frågan till Jon Persson, om han
har andre bewis om sin bortmistade Waja, än anförde äro? Sde Nej. Och
ehuru Härads Rätten äfwen sökt fö rm å Hans Persson till bekännelse om
thenne Waja, nekade som dock thertil hwarwid åtskillige a f Lapp m ä n n
Klagade a tt Renar bort k o m m it fö r them som wistats nära Hans Persson fö rlt
Ar. Men som the ej hafwa bewis, så wille the icke tillägga honom slikt.
Utslag
Ehuru likställigt är, th e t Hans Persson stulit then Renko år 1766 Hös te ti
den, som Jon Persson säger sig hafwa mist, docksom tydeliga bewis therom
em ot Hans Perssons nekande icke äro företedde, så kan ej heller Hans Pers
son dertil fällas. M en som Hans Persson widgådt a tt han flå d t en av Hans
Hustru stulen och l: Nils Månsson tillhörig Renkalf, wärd 1 dir Silfrmt, och
Hans Persson således andra gången rentiufnad begådt, sam t nu i samråd
m e d H ustrun sådan ogierning utöfwat; A ltså pröfwar Härads Rätten rättwist och m e d 40 Cap: 3. §. sam t 41. Cap: 2. § Missgbl, je m te Kongl. Maijts_
allernådigste Förordningar a f den 3 A u g 1748 och 21. A u g 1766, enligit,
th e t skall Hans Persson, fö r nu andra resan i lag m e d hustrun begången
renstöld, i e tt fö r alt straffas m e d tiugutw å p a r spö sam t undergå 2ne Sön
dagars uppenbar K yrkioplikt och betala til l: Nils Månsson En dir Silfm t.
H w ad åter angår Hans Perssons Hustru, så ko m m er hon, till fö lje a f nyss
åberopade Kongl. Eörordningarne a tt såsom fö r förste resan begången ren
stöld, straffas m e d siu p a r ris try slag a f paret sam t stå en söndags uppenbar
Kyrkioplikt; börande thessutom, så wäl hon som M annen förut, stå 2ne
tim m ar i halsjern at skämmas.
Med detta rättsfall klarnar bilden av Hans Persson. Han har egna renar var
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för renstölderna inte nödvändigtvis är orsakade av en skriande nöd. Möjli
gen finns långvariga konflikter m ed i spelet. Vissa personer, som 1. Nils
Månsson och Jo n Persson, återkom m er gång efter annan. Återigen är det
ett syskon till Hans Perssons hustru som läm nar fakta i målet. Varför uppre
pas händelsem önstret? Finns, för oss, förborgat groll? Hans Perssons anse
ende bland folket har knappast stigit sedan 1766. H an har inte heller syss
lan som tingstolk kvar. H an ersattes 1766 av Nils Högling på den posten.
U tfattig eller bara en m ed knappa resurser, så är Hans Persson ändå en m an
i utförsbacken.
D en kanske intressantaste upplysningen i detta mål är ju den om nedgrävning som konserveringsmetod. D enna m etod finns inte om näm nd i littera
turen rörande svenska samer. D etta skulle vara det första exemplet på den
na konserveringsmetod. M etoden är känd från bl a rennom ader i Sibirien*.
I fråga om den kungliga förordningen av den 21/8 1766 så innebär den ett
förtydligande av förordningen om boskapsstöld från den 3/8 1748. En ny
het finns med: . ..alla Renhudar; som hädanefter inom de Län hwarest Re
nar finna s, antingen p å Marcknadsplatser, eller eljest til salu utbjudas, sko
la vara m e d öron försedde;... (Modée VIII:7198f. 1774.)
Slutligen förstår vi att Hans Perssons betalningsförmåga är begränsad. Han,
liksom hustrun, döms till kroppsstraff m en slipper betala skadestånd.

*) Bogoras: The Chukchee sid. 194f. Leiden 1904—09.

No. X X I

2711 1769

S:d: Berättade LappeLänsman Erik Larsson je m te N äm dem ännen Jon Lars
son och S iul Eriksson, att the sidstl. Somar besiktigat de a fO lofT hom asson
och A nders Mie he Isson från Skellefte Sochn upgifne N y bruks tillfälligheter
w id Malån å Lappens Erik S wens sons La n d och har Åkerjorden blifw it utw istpå Norra sidan om Malåträsket m ycket stenbunden, m en annars tjenlig
och Änges sam t myrslogar om kring Malåträsket til 100 hästlass, Rajejaurmyran 50 lass, Keppeträskbäcken 20 lass, Backmyran 10 lass, A v amyran 5
och Sörmyran 5 lass, tilsammans 190 lass, alt ungefärln räknat, sam t natur
lig slott och rödningsland p å ömse sidor om Rajaurbäcken. Lägenhet til fä 
bodars inrättande söder om träsket p å Fårberget, och qwamställe i Eårbäcken.
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Härjemte ingafJohan Johansson ifrån Norsiön, en a f Erik Thomasson den
28 Sept. sidstl. år hos K onungens Befallningshafwande inlagd skrifft m e d
erhållen och p å Johan Johansson effter berättelse transporterad Remiss til
Syn p å e tt Nybyggs ställe å Erik Larssons la n d w id Siöarna Eårträsk och
Bälgträsk benäm de, anmälande nu Johan Johansson, a tt han fö r bättre
åkerjord sku ll Norr om Malån, åstundar a tt sig nedsättja sam t erhålla utsyning p å ängarne Söderom Malån w id förutnäm de träsk.
Och medan sidstberörde Ängeslägenheter icke än äro synte, t h et och fin n es
nödigt a tt åkerlandets beskaffenhet Norr om Malån och fö r huru många
Nybyggen t h et är tilräckelt, närmare synas än a f Lapparne skiedt; ty förord
nade Häradsrätten Nybyggaren och nu tilsatte Länsman Erik Andersson i
Pjeskejaur at je m te en näm dem an ånyo Syn hålla öfwer then mark som u n 
der thesse tiltänkte Nybyggen låter sig m e d nytto i fram tiden uparbeta, a f
hwilken Nybyggarne m å niuta lika d e l hwarthera, sam t, effter theras åstundan, instundande Som m ar m e d arbetet giöra början, wiljande Härads Rn
w id nästa Ting sig widare yttra.
D etta är den första nybyggesinsyningen i Malå. För att en insyning skall va
ra i laga ordning ska den godkännas av häradsrätten. Rätten utfärdar då ett
s k frihetsbrev om 15 skattefria år. H ur insyningen går till, mera i detalj,
finns beskrivet i ” Liten historik om M alåbygden” .
N u blir denna insyning inte godkänd av häradsrätten, som låter förstå, nå
got nedlåtande, att synenäm nden inte klarat av sin uppgift*.
Därvidlag dyker en del frågor upp: Varför får inte denna synenäm nd för
nyat förtroende? Är synenäm ndens agerande grundat på någon viss taktik?
H ur m ånga rävar sitter bakom öronen på nybyggarna? D et vore intressant
att få veta!

Angående Erik Larsson se No. XIV.
Jon Larsson (1714— 1802) ohh. Sara Mattsdr (f. 1720) bor i Gransele. Siul Ersson (se No.
XVII) blir 1768 nämndeman vid häradsrätten i Arvidsjaur och uppges då bo vid Malån. Ar
1769 uppger domboken att han är från Sirpträsk (jfr No. I). Sjul är son till Erik Swensson (jfr
No. XVII). Olof Thomasson (f. 1736) är son till Tomas Eriksson Norman på rote 63 i Norsjön. Hans hustru heter Catharina Andersdr. Familjen återvänder till hemsocknen år 1772.
Erik Thomasson (f. 1732) är bror till Olof. Han bosätter sig i Fårträsk tillsammans med hust
run Marget Andersdr (1732— 1804). Johan Johansson (f. 1726) ohh. Marget Eriksdr (f.
1736) flyttar från hemmanet Norsjö 10 (rote 64 From) till Fårträsk. Anders Michelsson (f.
1743) ohh. Catharina Eriksdr (f. 1740) lämnar också de Malåträsk och blir något senare de
första nybyggarna i Rentjärn.
Rajejaurmyran = Räjarmyran S om Ö Fårträsk. Den genomrinnes av Rajaurbäcken eller Räjarbäcken. Keppeträskbäcken = Skeppträskån uppströms St. Skeppträsket. Backmyran kan
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ej lokaliseras. A vamyran = Myren vid Näsuddavan. Sörmyran = Ett Sörmyran återfinns 4
km S om Ytterberg strax N om Stortjärnliden.
Astundan = önskan
*) Detta tingsprotokoll återberättas för första gången i Erik Bylunds utomordentliga avhand
ling ” Koloniseringen av Pite lappmark t o m år 1867” , (Bylund 1956:260).

No. X X I I

25/1 1770

Anklagade hwarannan Nybyggaren O lofThom asson och Lappm annen Erik
Swensson fö r arbete och werdsliga Sysslors förättande å Sön = och helgedagar, i så m åtto a tt Erik Swensson och hans H ustru skola sidstl. höst helgonmässodagen g å d t och häm tat fo g e l utur theras flakar, sam t å en Söndag u t
satt lagnar och fiskat, O lofThom asson åter skal sidstl Som m ar å en Söndag
K l emellan 4 och fe m efterm iddagen hafwa drifwit sine kor och fly ttja t m e d
andre bohagsting öfwer Malån till stället ther han sitt Nybygge inrättat:
Och emedan thesse till sådane Sysslors företagande å helgedagar, ej K unde
åberopa m indre wisa någon trängande orsak som u p sk o f icke tålt: ty fälde
HäradsRätten Erik Swensson och O lofThom asson a tt enligit 3. Cap: 7: §.
Missg Bin, böta hwarthera Tijo dir Sm t.

No. X X I I I

25/1 1770

A lth e n stu n d Nybyggaren O lofThom asson ej kunde neka, att han utiLänsMans Erik Larssons och Erik Swenssons närwaro, sidstledne höst sig utlåtit,
t h e t Nybyggaren Johan Johansson stulit p g r ifrån Soldaten fro m i Skelleftte
Sochn, och thenne O lo f Thomasson en sådan i hastighet fä ld utlåtelse nu
inför Rätten återkallade; fö r den skull pröfwade HäradsRn, i stö d a f 60.
Cap: 6. §. MissgBln skäligt a tt fälla O lofThom asson till Sex m kr Silfm ts bö
ter och tillJohan Johansson återgälda the a f honom utlagda stämningspenningar 24 öre Kopparm t.

No X X IV

25/1 1770

War HäradsRn föranlåten, at befria Nybyggaren O lo f Thomasson ifrån
Lappm annens Erik Swenssons tiltahl, rörande answar fö r 5 ne utur Erik
Swenssons b o d sidstl. H öst bort kom ne RenOstar, em edan Erik Swensson ej
gittade wisa annan anledning til O lo f Thomassons misstänkande fö r sådant
snatterie, än a tt O lo f Thomasson sam m a tid til Nybyggaren Johan Johans
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son såldt en
m indre kan
samma dag,
masson 2ne

ost som h a fft Erik Swenssons märke, hw ilket likw äl så m ycket
O lo f Thomasson beswära, som Erik Swensson widgådt at han
som benäm de 3 ne Ostar skola fö rk o m m it, såldt åt O lo f Tho
Ostar; H w ilket wederbörande antyddes.

D et har nu gått ett år sedan insyningen av Malåträsk och Fårträsk var uppe
till behandling vid häradsrätten. Men redan under hösten 1769 kommer
m otsättningarna m ellan samer och nybyggare i öppen dager. U pprinnelsen
till dessa händelser kan vara den misslyckade insyningen sommaren 1768
(jfr No XXI). Möjligen finns en djupare konflikt m ellan O lof Thomasson
och Erik Swensson m ed i spelet. Kanske också samerna, och Erik Swensson i
synnerhet, ser en fara i att så m ånga nybyggare bosätter sig på landen.
Ang. Olof Thomasson och Johan Johansson; se No. XXI. Erik Swensson återfinns under No
II.
helgonmässodagen = Alla helgons dag.
flakar = fällor.
pgr = penningar.
from = soldatrote i Norsjön.
Sex mkrSilfmts = sex marker Smt; 18 marker Kmt; 4 dir 16 öre Kmt; 144 öre Kmt; 48 öre
Smt; 1 dir 16 öre Smt. Böter utdöms alltid i Smt vilket man, i detta fall, också kan utläsa i
bötes- eller saköreslängden för år 1770.
Dessa tingsprotokoll är omnämnda i notisform i Ramselius N.: Vår nordliga hembygd. Lund
1920, sid. 98.

No. X X V

26/1 1770

Sedan HäradsRätten w id sidstle d it Ars Ting före h aft en Nybygges u t sy ning
w id Malån och tå blifw it förordnat a tt Länsman Erik Andersson i Rjeskjaur
sam t en N äm dem an borde ytterligare syna Ångarne Söderom Malån w id
Siöarna Eårträsk och Bälgträsk; Så instälte sig nu Bönderne Erik Thomasson
Johan Johansson, A nders Mie helsson och O lo f Thomasson ifrån Norsiön
och Skellefte Sochn, hwilka redan m e d hus byggnad och Akers upbrytande
begynt arbeta, begährande att HäradsRn wille höra förutnäm de Länsman
och N äm dem an S iu l Ersson, som Sidstl. Som m ar Syn hållit; Och inlämna
de therpå then sidstnäm de en å ägorne fö rfa tta d antekning, hw araf erfors,
att p å så kallade B rännuddheden och Bränden, söder om Malån p å Lappens
Erik Larssons la n d är tilräckelig fa st m ycket sandaktig jo r d at til åker upbruka, som äfwen Söderom Eårträsk e t m er til åkers up odling tjenlig fu n n its
sam t widare w id Räjarbäcken 30 skrinlands Ä ng, w id Grundträsket 10
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skrinland, w id släpp träskbäcken 10 Do, Myldträskbäcken 3 Do, Grundträskbäcken 3 D o a tt uprödja w id Sikträskbäcken 2 skrinland, Bromyran 3
skrinland, A borrtjem 3 Do, Ikom w iken 3 Do, tilsammans 13 skrinland,
m äst naturlig slott som straxt kan bergas:
Och ehuruwäl tiltänkt warit a tt alla fyra förenäm de Nybyggare skulle sig p å
Norra sidan om Malåträsket husligen nedsättja sam t såsom fäbodställen
nyttja ägom e Söder om sam m a träsk; docksom Synem ännen berättade att
Norr om träsket fin n e s tilräckeligit boskapsbete, så a tt fäbodar äro onödige,
så antogo nu Nybyggarne K g l Befallningsmans Renhorns t her giorda fö re 
ställning, a tt 2ne sättja sig p å Norra och 2rie p å södra sidan om Malåträsket,
blifwande sinsemellan så öfwerens, A t A nders Michelsson och O lo f Thomasson skola bo p å Norra sam t Erik Thomasson och Johan Johansson p å
södra sidan om sidstnäm de träsk, tå hwar och en brukar åker p å then sida
om träsket, ther han bor, m en the Ängeslägenheter till ungefär 190 lass hö,
som p å Norra sidan finnes, och i HäradsRm den 27 Januarii sidstl. A r hållne Protocoll äro nämde, delas emellan alla fyra Nybyggarne således, att
Erik Thomasson och Johan Johansson fö r h w ad deras i detta Protocoll näm 
de och p å södra belägne Ä ngar ej tillräcka, så fyllnades a f Ä ngar p å Norra
sidan, hwilken fördelning så, a tt hwarje Nybygge niuter lika stor och g o d
lo tt i Ängar och slottland; Nybyggarne trodde sig sielfwe kunna wärkställa.
För öfrigit b le f angde husbehofsfiske fö r thesse Nybyggare, så aftalat m el
lan them och Lappm ännen Erik Swensson sam t Erik Larsson, att Johan J o 
hansson och Erik Thomasson få fiska i Raiwojaur sam t om wintern i Leksti
den m e d rackor och n o t i St: Sleppträsket som the ock, under påstående höbergning å Ä n g a m e w id grundträsket, få i t hetta träsk u t sättja några lagnar: O lo f Thomasson och A nders Michelsson åter, skola äga rätt at i Malå
träsket och wiken therstädes nedanföre theras Gårdar bruka någre notwarp,
sam t allena tillfisk e nyttja th e t så kallade wägsels träsket, m en i andre Siöar
å Lapp landen skola Nybyggarne sig e j m e d fiske befatta eller Lappm ännen
förfördela: Och antydde Johan Johansson Erik Thomasson sam t O lo f Tho
masson och A nders Michelsson, a tt the böra hos K onungens Befallningshafwande i orten sig i ö d m iu kh et anmäla om b re få fe m to n Ars frih e t från
kronoutskylder, som 1749. Ars Kongl. R eglem ente föreskrifwer.
Efter ett års väntan har m an nu äntligen insynat nybyggeslägenheterna. Av
protokollets formulering: ... ehuru tilltänkt warit att alla fyra förenäm de
Nybyggare skulle sig p å Norra sidan om Malåträsket husligen nedsättja...
förstår man att en samhörighetskänsla präglat nybyggarna. D et finns inte
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heller någon motsvarighet till denna gruppvisa kolonisering på något annat
ställe i Pite lappm ark. Till denna senare insy ning har en skepsis till att Får
träsk skulle kunna utsynas som nybygge sm ugit sig in bland nybyggarna.
Man anser att en fäbod vore en bättre lösning. M yndigheterna är dock in
riktade på att sprida nybyggena för att undvika fram tida tvister om de livs
viktiga ängeslägenheterna.
Ang. nybyggarna se No. XXI. Sjul Ersson återfinns under No. XVII.
Grundträsket är beläget 1 km nordväst Fårträsket. Brännuddheden, wägselsträsket, Myldträskbäcken har inte lokaliserats. Ett Aborrtjärn finns dock 2 km O om Tjärnberg. Bromyran
och Bromyrtjärn är belägna 1 km V St. Skepp träsket uppströms Skepp träskån. Ickorn viken
ligger på södra sidan av Malåträsket nedströms Malånäs. Raiwojaur = Räjar beläget söder om
Ö. Fårträsk.
Skrindland = mängden hö som ryms i en skrinda. Uppskattas till 3,5 m3 vägande 250— 300
kg (Bylund 1956:284).
I 1749 års Kongl. Reglemente (som är ett förtydligande av 1673 och 1693 års Lappmarksplacat) förordas bl a 15 års skattefrihet och frihet från soldattjänst.
Detta protokoll nämns, i sammandrag, för första gången i Bylund: 1956 sid. 339.

No. X X V I

26/1 1770

S:D : Berättade LänsMan Erik Andersson iPjeskjaur je m te N äm dem an Siul
Eriksson, a tt the sidstledne Som m ar synt N y bruks tilfälligheter som drängarne Jakob och Johan Johanssöner upgifw it p å Lappens l: Nils Månssons
la n d sam t hos K onungens Befallningshafwande i orten begärt få upodla,
och fu n n it at tilräckelig åkerjord bestående a fg r o f sand, bewäxt m e d gran
skog, är p å Norra sidan om G rundträsket sam t p å en udde e tt st: therifrån
Nordwäst i Genträsket finare sand och mera frostfri åkerjord, m en ej allena
tillräckelig fö r 2ne Nybyggen; Ängeslägenheterne åter berättades wara fö l
ja n d e: lo Orrmyran 24 skrinland 2oJenträskm yran 27 Do. 3 o Norra Storbrännbergsmyran 11 skrinland. 4o Södra Storbränn bergsmyran 28 skrin
la n d m e d stadig bottn och 24 D o m e d lös och sank bottn sam t rödningsland
till 11. skrindor. 3 o Grästjernsmyran 11 skrinland, och 6o Lomtjernsmyran
14 skrinland a f sidländig beskaffenhet och lös bottn. G odt m ulbete och nö
dig slog sam t qwarnställe w id u tlo p p et a f Grundträskbäcken hafwa Synem ännen likaledes fu n n it, utur a tt hwarken w id Syn, eller nu inför HäradsRn
em o t Nybyggs inrättning något warit at påm inna: Och måge therföre sökanderne hos K onungens Befallnings hafwande thetta upwisa sam t om b r e f
å fe m to n Ars fr ih e t ifrån Kronoutskylder, i ö d m iu kh et anhålla.
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Innehavaren till denna hälft av lappskattelandet, lilla Nils Månsson i Kok
träsk (D uoldem jaur), har inget em ot nybyggesinsyningen vid G rundträsket
(jfr dagens Vallen). En nybyggarfamilj m edför inte några problem för Nils
och hans familj : ... hwarken w id Syn, eller nu inför HäradsRn em ot N y 
byggs inrättning något warit at p å m in n a ... Nybyggaren har ju inte heller
satt sig ned vid någon fiskrik sjö. Dessutom anser ju synemännen att det in
te finns underlag för två nybyggare.
Angående Siul Eriksson se No. XVII, XXI och lilla Nils Månsson No. VII, IX.
Förste nybyggaren Johan Johansson (f. 1729) ohh Maria Thomasdr (f. 1730) tillsammans
med barnen Johan (F. 1752), Thomas (f. 1754), Maria (f. 1759), Anders (f. 1763), Sara
(1767), och Samuel (f. 1769) är med stor säkerhet den familj som 1768 bor på nybygget Blåbergsliden i Burträsk socken. Familjen är noterad i husförhörslängden för Arvidsjaur 1744—74
men ej broder Jakob varför det är osäkert om han ens följt med. Makarna Johansson är faddrar
vid dopet av Johan Johanssons ohh Margaretas i Fårträsk son Olaus (död s.å.) den 5/8 1770. I
Arvidsjaurs husförhörslängd 1772— 1802 finns familjen ej antecknad. Detta stämmer också
bra med att sonen Natanael (f. 1773) återfinns i dopboken för Burträsk där familjen bor som
inhyses i Ljusvattnet enligt husförhörslängden.
Orrmyran ligger 4,5 km norr om Grundträsket. Jenträskmyran kan vara identiskt med Jengräsmyran 1 km nordväst Kvorbevare (sv.: Brännberg). Stora Brännbergsmyran (Norra och
Södra) är antagligen de myrar som omger Kvorbevare i norr och söder. Grästjernmyran har jag
inte kunnat lokalisera. Lomtjernmyran återfinns 7 km norr om Grundträsket. Grundträskbäcken = Kvarnbäcken. Genträsket är en felstavning för Grundträsket.

No. X X V II

21/11772

S:d: Upp å Lappm annens Erik Larssons i Släpp träsk giorde anhållan att
undfå någon wedergällning, fö r th e t han årligen håller wägen från Biörkselet til Malån, w id om kr 3 m ihl, farbar then tiden som Härads höfdingen
je m te Befallningsman färdas ifrån Tingsplatsen i Lycksele h it til Tinget; ak
tades, sedan KronoBefallningsMan Renhorn h ö rd blifwit, billigt att som
hela A llm ogen bör be sörja om wägensfarbar he t, och ej Erik Larsson allena,
m en han, såsom å landet boende likw äl thertil har bästa tilfälle, th et må
therföre Erik Larsson niuta frih e t ifrån all Kronoskiuts a f Präste Spannmåls
forssel, hwarem ot honom skal åligga a tt wägen hwarje A r m e d Renar behö
rigen trampa och farbar giöra, hw ilket närwarande A llm ogen nu antydde.
D etta var före Vägverkets tid! ” Vägförvaltningen” i Malå består av ett tju 
gotal fogliga renar ledda av Erik Larsson m ed en pådrivare längst bak. D o
m aren måste ju ha en någorlunda farbar väg. Men åker dom aren m ed ren
eller hästskjuts? Behovet av tram pad väg tyder på att han använder det se-
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nare. Säkerligen går vägen förbi Erik Larssons visten. D et innebär att do
marvägen sträcker sig över sjöarna Hornträsk och Släppträsk (jfr No. XIV,
XV) och förbi nybygget Fårträsk ned till Malåträsket. Erik Larsson accepte
rar villkoren att årligen hålla vägen farbar. D etta faktum tyder på att Erik
Larsson inte flyttar m ed renarna ned till kusten på vintern. Eriks renhjord
finner tillräckligt m ed bete inom skattelandets gränser. En viktig regel när
det gäller underhållet av vinterväg, är att om rådet på ömse sidor av vägen är
reserverat för skjuts- eller tram prenar: ... hwarjemte Tijo daler Silfm ts wite
utsättas.. .för then eller the som m e d renar lägga sig närmare än 114 m il nä
ra wägen, och thetta sednare p å th e t betet fö r skiutsrenarne ej må utödas
(D om bok för häradsrätten i Arvidsjaur 24/1 1765).
Erik Larssons far, Lars Jonsson i Släppträsk (jfr No. XIV, XV), skattar åren 1730 och 1739 för
Hornträsk. Detta innebär att Släppejaursamerna haft visten vid denna sjö. I uppbördsboken
från år 1740 skattar Lars Jonsson för Släppträsk (Slähpejaure).
Carl Furtenbach är domare 1754 och 1756— 1777. Han efterträds av Arndt Renmarck.

N o .X X V U I

22/1 1772

S:d: A ngående N y byggeslägenh eterne w id så Kallade Mörtsiön söder om
Skellefte E lf som Sochnesm eden O lo f Andersson je m te hans Bror Erik A n 
dersson ifrån Skelleftte Sochn, hos K onungens Befallningshafwande i orten
ansökt få upodla, giordes a f N äm dem an Per Israelsson i Glommersträsk och
LänsMan Erik Andersson i Pjeskejaur, som berörde lägenheter besiktigat,
följande berättelse: Söder om Mörtsiön är tjenlig åkerjord bestående a ffin
sand och bewäxt m e d Granskog a f tilräckeligt utrym m e. Söder om Mörtsiöliden en myra, som straxt kan bergas och skal a f sig kasta widpass 100 skrindor hö, m en i anseende dertill a tt hälften måste årln trädas, ej kan uptagas
till mera än 50 skrindor ständig slott. I Mörtsiön någon fräkenskiörd och äfwen en myra t her bredwid, tilsammans a f sig kastande ungefär 10 skrin
land. Norr om Skellefte E lf eller i Nordwäst från Akerstället rödningsland
til 10 skrindor w id en bäck. Utanföre Mörtselet Norr om Elfwen rödnings
la n d til tio skrindor, qwarnställe i en bäck härstädes, fiske i 5ne små Mörtsiöar och thetta alt p å Lapplandet Lainejaur, som O lo f Olofsson in n e h a f
wer: Och som w id Nybygges inrättande p å thetta ställe, nu ej war något
at påm inna, utom th e t att H. KronoBefallningsMan Renhorn förbehölt
Nasafiell Silfwerwärk någon och sådan betjening a f Nybyggarne som fra m 
deles kan warda utsatt, så måge sökanderne hos K onungens höga Befall31

ningshafwande i orten sig om tilstånd och frihetsbrefs erhållande, i ödm iu kh e t anmäla.
D enna nybyggesinsyning kom m er inte att fullföljas. D en nybyggare som
upparbetar nybygget är Aron Andersson som kom m er till församlingen
1796. H an kom m er dock, via Glommersträsk, att sluta sina dagar som ny
byggare i Månsträsk. D enna första insyning röner samma öde som i fallet
m ed Lainejaur eller G rundträsk; Vallen (jfr No. XXVI). Nasafjälls silver
gruva har tillstånd av kronan att använda sig av nybyggena (t ex i fråga om
arbetskraft) för att säkerställa driften i Nasafjäll, vars andra period inletts år
1770.
Det har varit svårt att bestämma vem denna Olof Andersson och hans bror Erik är och vilken
ort i Skellefteå de kommer ifrån. Svårigheterna består i att ingen av dem är noterade i husförhörslängder eller annat kyrkoboksmaterial för Arvidsjaurs församling. Därmed saknas den vik
tigaste faktorn för identifikation nämligen födelseår. Vid den ” efterlysningsprocedur” som
jag genomfört har jag kommit fram till tre kandidatpar: 1. Olof (1747) och Eric (1756) från
hemman 2 i Bäck. 2. Sockensmed Olof (1728) och Erik (1738) från Stämningsgården. 3. Olof
(1743)och Erik(1748) från hemman 10 i Norsjö. För 1 talar folktraditionen, emot 2 talar ål
dern och för alt. 3 talar avståndet.
Sochnesmed = person som fått tillstånd från sockenmyndigheterna att bedriva smedyrket.
Av ängeslägenheterna kan de i närheten av Mörttjärn identifieras medan de lägenheter som är
belägna på norra sidan älven är svårare att hitta.

No. X X IX

22/1 1772

S:d: Berättade H. KronoBefallningsMan Renhorn hos honom wara angifwit
th e t sistl. Som m ar skogseld skal g ådt å Lappens Erik Swenssons Land ther
äfwen Nybyggarne A nders Mie helsson, Erik Thomasson, Johan Johansson
och M ichel Michelsson bo, skolande elden lös k o m m it under then
förstnäm de warit allena h em m a och the andre 5ne wistats w idK yrkan: Men
som a f t hesse, nu endast N äm dem an Erik Thomasson war å tingsplatsen, så
kunde fö r thenne gång om benäm de skogseld, och hwilka then förorsakat
sam t huru elden släckt blifwit, icke ransakas, utan antyddes LänsMan Erik
Andersson at alla förenäm de Nybyggare til nästa Ting inkalla m e d tilsäjelse
att the w id Tijo daler Sm ts th em hwarthera förelagt wite, böra sig infinna,
sam t LänsMan em edlertid tillika m e d N äm dem an Jon Persson syna hw ad
skada elden giordt.
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No. X X X

21/1 1773

S:d: B e f ants a f förle d it Års TingsProtocoll a tt H. KronoBefallningsman
Renhorn angifwit, t h et A r 1771. Som m artiden skogseld skal gådt a Lapp
m annens Erik Swenssons L and w id så kallade Malån, ther Nybyggarne A n 
ders Michelsson, Johan Johansson sam t N äm dem an Erik Thomasson bo;
Och, sedan thesse Nybyggare sig instält, förm älte LänsMan Erik Andersson,
at han tillika m e d N äm dem an Jon Persson effter HäradsRns förordnande
synt then skada som elden giordt och fu n n it a tt then gådt, dels å Länsman
Erik Larssons dels å Hans Erikssons och hans Broders Siul Erikssons Land
sam t att skog och renmossa till w id pass 112 m il i Längden sam t ungefär
1800 fam n a r i bredden blifw it Söder om Malån afbrändt, och häraf största
delen å Hans Erikssons betesmark så a tt han mästa skadan lid it, och skal
Nybyggaren Johan Johansson w id besiktningen widgådt, th e t nu hans 10
Års gam la Son, effter fadrens tillsäjelse, p å en Söndag u p tändt elden, och
th e t sedan Johan Johansson fö rst begärt l o f a f Lapparne Hans Eriksson och
Erik Larsson a tt bränna m en the therem ot nekat; Och, som en d el a f fo lk e t
w id och ikring denna tract warit w id Kyrkan, när elden uptändes, så har
then ej så snart ku n n a t släckas, utan skal brunnit w id pass e tt dygn.
Johan Johansson förehölts a tt sig häröfwer förklara tå han straxt erkände att
ehuru Lapparne icke welat samtycka th et Johan Johansson skulle få bränna,
som han fö r Boskapsm ulbete ansedt nödigt, få sveda han doch genom förutnäm de thes minderårige Son anstaltat om eldens antändande p å en sön
dag under th e t Johan Johansson s ie lf rest till Kyrkan, widgående likaledes
a tt samm a e ld giordt then skada som Synem ännen berättat, och skalJohan
Johansson icke iho g ko m m it a tt sådant wore fö rb u d it och lagstridigt, sam t
ej tänkt at elden skulle gå så widt. Lappm annen Hans Eriksson förbehölt sig
att Johan Johansson m åtte ersättja then honom tilskyndade skada, intygan
de therw id p å widare effterfrågan N äm dem an Jon Persson att å th e t fö r
Hans Eriksson brände renmossaland w id pass 100 Renar i någre weckors tid
årln ku n n a t betas. Johan Johansson anförde a tt han gierna wille betala ska
dan, om han th e t mäktade, m en skal th ertil wara aldeles oförm ögen, warande äfwen ku n n ig t a tt thenne Johan Johansson är i fa ttig t tilstånd.
Kronobefallningsm an Renhorn påstod, a tt Johan Johansson fö r thetta sitt
brott m å m e d böter och stra ff effter Lag anses, och lät effterfråga om ej the
andre Nybyggarne w id Malån, m edJohan Johansson i samråd warit? tå J o 
han Johansson försade att han allena tagit sig thetta oråd före, och att icke
någon mera th e ra f wetat.
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Målsägarne Hans Eriksson, Siul Eriksson och Erik Larsson utlåto sig, i anse
ende tillJohan Johanssons fa ttig d o m ej wilja a f honom fordra sådan skade
ersättning som th em torde böra lemnas, utan woro nögda att theras talan i
t hy efftergifwa, allenast Hans Eriksson som mästa skadan lid it få r T o lf daler
K m t, anhållande äfwen a tt straffet fö rJohan Johansson K un d e i möjeligaste m åtto hindras, och
Afsades:
Som Johan Johansson widgådt, a tt han genom en thess minderårige Son
u p tändt e ld p å Lapplandet Söder om Nlalån ther han bor, th era f sådan ska
da som Protocollet wisar förorsakats, så bör Johan Johansson therföre iförmågo a f 15. Cap: 3 § ByggningaBln böter Etthundrade daler Silfwerm t
then som han ej orkar fö r fa ttig d o m böta och thenne Johan Johansson förr
t hetta e j något brott pliktat, sam t effter sin ankom st h it til Lappmarken l e f
wat stilla och beskedligt så skal han, istället fö r benäm de böter straffas m e d
Tiugu fyra dagars fängelse w id wattn och bröd, låtande HäradsRn w id
Lappm ännens e fft ergift p å skadeersättningen bero.

N är det komm er till skogsbrand är lagen sträng. Så här står det i Byggningabalkens XV Cap. 3 §: Tänder någor up e ld ute i m arken,... ther skog och
annat kan itändas och släcker e j elden. . K o m m er ther skada af, gälde åter,
och böte hundrade daler,.. ( 1734:78f). D enna sum m a kan Johan Johansson
naturligtvis inte betala. Ställda inför detta perspektiv veknar samerna och
tar tillbaka sin talan. Johan Johansson slipper därm ed betala ett stort ska
destånd. Fängelsestraffet utm äts dock enligt Straffbalkens V Cap. 4 §: Fän
gelse vid vatn och b röd räknas således, at em o t böter ifrån en daler, til och
m e d tijo daler, svara fyra dagar;.. .ifrån åttatijo, til etthundrade tijo, tiugu
fyra dagar;... (1734:178).
N u till platsen för branden. Kan den lokaliseras? Branden har drabbat sa
nier från såväl Släppejaur som Keppejaur. D ärm ed måste branden ha gått
fram på gränsen m ellan lappskattelanden. Gränsen, i det aktuella om rådet,
går i en linje från en punkt söder om Rökå över N ådagubbliden till strax
norr om Y tterberg. Därifrån till Fårbäckens utlopp i Malån. (Malå sockens
hembygdsbok, sid 32. Skellefteå 1965) D et innebär att brandfältet är det
samma som dagens Y tterberg. A ndra nam n i detta om råde, som förknip
pas m ed brand, är Svedj an och Fårträskbrännan. Men dessa kan inte kom 
m a ifråga om m an accepterar gränslinjens sträckning.
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Angående nybyggarna och Siul Eriksson (Ersson) återfinns de även i handling No. XXI me
dan Erik Larsson omnämns i No. XXVII och Erik Swensson redan i No. II.
Johan Johanssons tioårige son heter Nils. Denne Nils Johansson blir år 1783 förste nybyggare
på Malånäs. Hans Ersson (1733— 1814) är svåger till Erik Larsson i Släppejaur. Ingrid Larsdr
(1734— 1795) och Hans gifter sig den första februari 1757 och får barnen Anna (1758), Ibba
(1763), Karin (1767), Sara (1770), Lars (1773) och Brita född år 1776.
famn = 1.7814 m.
Denna händelse återberättas för första gången i Bylund: 1956 sid 253f.

N o .X X X I

22/1 1773

S:d: Emellan LappLänsman Erik Larsson och Nyhyggarne N äm dem n Erik
Thomasson sam t Johan Johansson w id Fårträsket söder om Malån twistande
angde m ulbetesm ark fö r the sednare, aktade HäradsRn skäligt fastställa, att
som LänsMan Erik Andersson intygade t h e t Söder och O st erom Fårträsket
är w idt m er än tilräckeligit betesland\ så a tt Nybyggarne icke behöfwa d r if
wa theras Boskap p å Wästra och Norra sidan a f träsket, sam t så m edelst fö r 
orsaka Erik Larsson skada p å Renbetet, th e t äfwen thesse Nybyggare måste
widgå, så böra Erik Thomasson och Johan Johansson hädaneffter w id fe m
dir Sm ts wite, utom böter effter Lag, icke sträcka Klöfgången längre än p å
Östra och södra sidan om benäm de träsk, sam t i th e t går darne nära belägne
Eårberget icke heller p å andre ställen något slags hygge öfwa, och skall fö r
öfrigit fö r th e t Erik Larsson hittils orsakade intrång, effterJohan Johanssons
utfästelse, han betala Nijo dir K m t som wederbörande antyddes.
Kommentarer: Se No XXXIII.

No. X X X II

21/11774

S:d: Förekom Lappm ännen Måns Persson och S iul Eriksson, gifwande tilkänna, att the år 1772 m istat 2ne Oxrenar, then förra i A p ril M ånad och
then sednare i Sept: Månad, utan a tt the wetat war samma Renar kom m it,
förrän LappLänsman Erik Larsson sistl. A r Som m artiden tilfälligt wis in 
ko m m it i Nybyggarens Anders Michelssons i Malåträsk Stugu och se d t at
ther i sängen legat e tt nytt renskinn, tå Erik Larsson dragit misstankar att
Anders Michelsson som var k ä n d fö r utfattig, torde stulit the Renar som ifrån förutn ä m d e Lappmän bortkom m it, sam t Erik Larsson therföre bortgådt och tagit Hans Eriksson sam t f l ere Lappar m e d sig att hos Anders M i
chelsson widare ransaka, och när the tå th itko m m it, hade i Sängen fu n n its
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2 OxRenskinn och i Kornladan ib la n d halm 2ne Do, th e ra f å tu skinn warit
Märken nem ln Måns Perssons och Siul Erikssons dotters märken, m en the
andre 2 ne warit snöda och m ärket je m te öronen borta, så att ingen them sig
tilägna kunnat, hafwande Erik Larsson alla t he sse Skinn från Anders Michelsson tagit samt, han tilstådt sig hafwa stulit Rename.
Thetta Berättade nu än widare fö ru tn ä m d e LänsMan Erik Larsson och b le f
Anders Michelsson häröfwer hörd, tillstående genast a tt han A r 1772 Wårtiden råkat Måns Perssons Oxren i skogen, och then ther n e d sku tit sam t
fram dragit flå d t och upätit, sedan om hösten samma år tå Siul Erikssons
dotters Oxren k o m m it upå hans Rågtof, then fasttagit och nedstuckit sam t
likaledes upätit, och widare i t henne wår tagit en Waja eller renko som gådt
e j långt från hans gård och then slagtat sam t skinnet i Kornladan giöm t,
påstående A nders Michelsson a tt han skal warit utan m at sam t therföre ej
bättre ihog ko m m it än a tt han slagtat Renam e, t h e t 4de skinnet skall A n 
ders Michelssons Broders Michels H ustru til A nders lem nat, och sagt att
hon h a fft t h e t från landet m e d sig up til Lappmarken sam t be d t Anders M i
chelsson sämska th e t samma. Måns Persson utlät sig wara p å th et sättet förnögd, a tt han få r en yngre Oxren i stället sam t skinnet effter sin förra Ren
och Siu l Eriksson har redan få d t en R dr sam t behåller th e t Anders Michels
son fråntagne skinnet och wärderades the stulne Rename, hwarthera till Sex
dir Silfwermt, therpå
A f sades
Thet skall Anders Michelsson som enligit h w ad förberör d t är renboskap sstö ld till A derton daler Silfwermts wärde öfwat, therföre i förm ågo a f 43
Cap: MissgBl. och Kongl. Förordningen a f den 21 A u g 1766 böta sex gång
er tiufnadens wärde sam t i e tt fö r alt straffas m e d Tiugu pa r spö try slag a f
paret sedan han fö rst stådt 2ne tim ar i halsjern a tt skämmas och therpå u n 
dergå en Söndags uppenbara Kyrkioplikt, börande th e t tredje skinnet
hw araf öronen är skurne, säljas fö r Lappscholans räkning och penningarne
till Krono BefallningsMan lefwereras.
U ppenbarligen är Anders Michelssons fattigdom av det svårare slaget. Han
påstår ju bland annat a tt han skal warit utan m at sam t therföre ej bättre
iho g ko m m it... O m m an tar Anders på orden innebär det att hungern var
av det slaget att förnuftet fick stå tillbaka för att fam iljen inte skulle svälta
ihjäl.
I protokollet finns en passus där skrivaren fångat dram atiken på ett fint sätt
.. .LappLänsman Erik Larsson sistl. A r Som m artiden tilfälligt wis in ko m m it
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i Nybyggarens A nders Michelssons i Malåträsk Stugu och sedt att ther i
sängen legat e tt n y tt renskinn... Vilka blickar ska inte ha utbytts i den stu
gan!
Straffet blir kännbart för Anders Michelsson. H an har ju inte råd att betala
böterna varför han får ” plikta m ed kroppen” .
Angående Anders Michelsson: se No. XXI. Siul Eriksson, Erik Larsson och Hans Eriksson
återfinns i tingshandling No. XXX.
Michel Michelssons hustru heter Lisa Mårtensdr (1738). Michel (1747) och Lisa gifter sig år
1767. I familjen finns också barnen Johan (1759), Chatarina (1767) och Olof (1770). Måns
Pehrsson (1751) är son till stora Nils Månsson i Lainejaur. Den av Sjul Erssons döttrar som
uppnått vuxen ålder är Anna (1753).

No. X X X III

21/11775

S:d: Uppå N äm dem annen Erik Thomassons â egen sam t thes grannes J o 
han Johanssons wägnar, giorde anhållan a tt undfå något mera utrym m e til
bete, fö r thessas w id Fårträsk Nybyggen fram förande Kreatur, än w id H ä
rads R n den 22 Januarii. år 1773 belefwat blifwit, såsom ock til fö lje a f K o 
nungens Befallningshafwandes Remiss under den 20 Nov. berörde Ar, then
Erik Thomasson nu up tedde, företog sig Härads R n a tt i t henne om ständig
h et höra Lappm ännen Erik Larsson sam t Hans Eriksson såsom angräntsande, blifwande wederbörande efter något sam tal och p å Härads Rns fö re
ställning så öfw erens a tt utom t h e t Nybyggarne i Fårträsket effter hw ad A r
1773 är fa s ts tält måge walla th eras Kreatur Söderut ifrån Fårträsket så långt
the wilja, och äfwen Ö sterut till thess Lappens Hans Erssons och hans faders
Erik Swenssons wister och Renwallar möta, skola tå Bartholomei dag räknat
effter gam la stilen förflu tit, och Erik Larsson öfwergifwit beta thes Renar i
Biörkberget, förbenäm de Nybyggare få therstädes årligen beta theras Krea
tur till senaste hösten, m en e j före benäm de tid eller å andre ställen, än u t
satt är, m e d fä d rifft hindra och skada betet fö r Erik Larsson, w id t h et A r
1773 utsatte fe m daler Silfwermts_ wite: H w ilket alt således som föreslår i
dom boken till wederbörandes effterrättelse teknades.
När tvisten om skogselden bilagts (No. XXX) kommer ett nytt mål upp da
gen därpå. D enna gång tvistar parterna om betesmarker (No. XXXI).
Nybyggarna vill utöka betesom rådet m en häradsrätten ger samerna rätt
denna gång. Som en konsekvens av dom slutet får Johan Johansson betala
skadestånd till Erik Larsson.
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Sedan går det två år och nu har nybyggarna vänt sig till K onungens Befallningshavande, dvs landshövdingen, och fått en remiss därifrån att frågan
ska avgöras av häradsrätten. Inför detta initiativ från nybyggarna ger Erik
Larsson delvis efter och låter nybyggarna utnyttja betet på Björkberget från
den 13/8 (2 4 /8 — 11 dagar = effter gam la stilen dvs den julianska kalen
der). För första gången röner nybyggarna en viss framgång.
Björkberget. Om man utgår från texten ligger berget på Erik Larssons land dvs Släppejaur. I så
fall är det troligen fråga om området vid Björkås/Björkliden vilket för mig verkar vara i längsta
laget för at buföra korna. A andra sidan kan det inte vara frågan om Björkberget som ligger N
om Rentjärn eftersom det ligger på Keppejaurlandet.
Hans Erssons och Erik Swenssons wister och Renwallar: Lövberg ( 1 km NV gården Lövberg)
och Nåda (beläget på nordöstra sluttningen av liden). Fårberget: Erik Larssons motstånd mot
intrång på detta berg beror troligen på att han har ett av sina visten där. (Jfr Karta 1. Malå
lappby i Manker: Skogslapparna i Sverige. Stockholm 1968. Acta Lapponica XVIII).

No. X X X IV

21/11775

S:d: Beswärade sig Lappm annen Hans Eriksson theröfwer att Nybyggaren
Anders Mie he Isson w id Malån skall til grip a och bruka mera fiskew attn, än
honom tilsynt blifw it, äfwen i boskaps bete gå längre och widare än nödigt
wore, sam t m e d Näfwertägt å björkar p å Renwallarne giöra them mindre
nyttbara, ehuru thessutom p å Näfwerskog nog tilgång wore m e d mera, in
tygande härw id ByLänsman Erik Larsson, a tt han p å Hans Erikssons begä
ran, redan sistl. Som m ar tilsagt och stäm t A nders Mie hels son, att fö r thesse
olagligheter answara; M en icke thesto m indre han nu frånwarande, hwarföre Härads R n m e d 12 Cap. Rättegbl. enligit pröfwade fälla Anders Mie hels
son, att fö r ute blifwande böta två daler sam t å nästa Ting w id Tijo daler
Silfwermts wite sig till swars infinna, hw ilket Länsman Erik Andersson an
tyddes thenne Anders Michelsson bewisligen Kundgiöra.
Samma dag som Fårträsknybyggarna har uppe sin betesfråga till behand
ling i rätten klagar Keppejaursam en Hans Ersson över Anders Michelssons
framfart. Anders Michelsson har uppenbarligen gått för långt i fråga om
fiske och nävertäkt. Hans Ersson är förargad och påpekar att det är fråga om
skadegörelse ... m e d Näfwertägt å björkar p å Renwallarne giöra them m in d 
re nyttbara, ehuru thessutom p å Näfwerskog nog tillgång wore... Ligger
gam m alt groll bakom? Målet uppskjuts till nästa ting m en ingen Anders
Michelsson återfinns vid tinget det året. H an har flyttat tillbaka till nedre
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landet och kom m er år 1789 att ta upp nybygget Rentjärn.
De renvailar som Anders Michelsson ” besökt” kan vara följande: Sunnanvik, Brunträsk, Löv
berg och möjligen någon nu glömd vall närmare byn.

No. X X X V

20/1 1777

S:a: Stältes a f Länsman Per lsraelsson Käck fö r Rätta, ogifta Gunila Persdotter, några och tiugu A r gammal\ f ö d d i Arfwitsjaur a f Lapp föräldrar,
m e d angifwande, a tt hon sidst le d it Å r i enslighet u ti skogen barn fö dt, och
berättade, i närwaro a f H. Kyrkioherden Petter Edin Gunila, at sidstledit
A r straxt efter J u h l och Kyndersmässotiden, under th e t hon och swenske
drängen A nders Johansson tjen t fö r nyssnämnde Kyrkioherde, hade benäm de A nders henne tillK iötslig beblandelse öfwertalat sam t Gunila thera f hafwan de blifw it och i Maii Månads början K ä n d t barnet hafwa l i f och
röras, m en sådant hwarken fö r sitt husbondefolk eller Lägersmannen
uppenbarat, utan endast fö r sin Syster Lappens N ils Erikssons Hustru Sara,
Berthelsmässotiden n ä m d t a tt Gunila hafwande warit, skolande födslen
å ko m m it Gunila i skogen 14 dagar före Michelsmässotiden, under th et hon
m e d Kreaturen i wall g å d t och ingen när warit, sam t Gunila tå f r am fö d t e tt
flickebarn som warit dö dt, em edan th et ej låtit eller rörd t sig, och t hetta
foster sade Gunila a tt hon lagt p å en brädstump, sam t brädstum pen p å 2ne
lågor satt, there fle r hon m e d boskapen fö lg t hem till Prästegården, utan att
fö r någon omtala hw a d som m e d henne i skogen händt, m en följande da
gen, som warit en Lögardag, hade Gunila barnet fra m b urit och i en lada inw id Prästegården förwarat till thess hon Tisdagsmorgon, när thess H usbon
de Kyrkioherden h em kom m it, fö r honom hw ad som händt omtalat, sam t
han om barnets besiktigande anstalt fogat. Gunila Persdotter frågades om
hon ej förrän hon i skogen fö d d e barnet, kä n d t sig siuk eller haft någre
barnwärkar? Swarade a tt hon w idpass en wecka fö r u t h a fft o n d t öfwer Ryg
gen. Frsjwidare om hon su ttit eller stådt tå barnet fö d d e s? Swarades att hon
su ttit eller halflegat å marken. Frs_om hon a f slitit eller skurit Nafwelsträngen? Swarade a tt hon then m e d K n if a f skurit. Frs_om hon sedermera
eller fö r u t K n u tit N afwelsträngen? Swarade a tt hon then samma icke K n u 
tit sam t tyckt sådant wara onödigt, em edan barnet ej skall h a fft lif? Frs_om
Nafwelsträngen w id afskärandet Blödt? Sde Nej. Frs_om hon blåst barnet i
halsen och ränsat thess m u n från slem m ? Swarade N e j och att hon sådant
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icke förstådt. Frs_om barnet h a fft hår p å h u fw u d och naglar à fin g er sam t
tår? Sde a tt hon ej sedt efter fötterne, m en hår p å h u fw u d och naglar p å
fingren hade å barnet synts.
Förutnämde Kyrkioherde Edin hördes, berättande a tt hwarken han, H ust
run eller någon a f Gårdsfolket h a fft K undskap th e t Gunila warit hafwande
fö rr än hon fö d t barn, em edan hon sådant aldeles tyst hållit, hw araf ock
h ändt a tt p å henne ej tilsyn warit, utan hon såsom wallhion gådt m e d bo
skapen, och under d et Kyrkioherden tillika m e d drängen som lägrat G uni
la, warit borta u tu r thess H us ifrån Torsdagen til Måndagsaffton sent, hade
om Fredagen Gunila i skogen barn fö d t, therom hon fö r Kyrkioherden tå
han hem ko m m it, om Tisdags morgon giordt sam m a berättelse, som nu in
fö r Rätten, och th e t friw illigt sam t fram w ist barnet, som Kyrkioherden gen 
ast låtit besiktiga.
Drängen A nders Johansson framkallades och tillstod a tt han kring om J u lti
den 1775 m e d Gunila Lägersmål h a fft och är således fa d er til barnet, m en
fö r honom skal hon aldrig sagt th e t hon hafwande warit, ej eller hade A n 
ders Gunila therom tillfrågat, ehuru han sedt Gunila alt m er och m er tjock
nat sam t therföre m isstänkt henne wara rådd.
Gunila Persdotters Syster Sara, g ift m e d Lappen Nils Eriksson, förekom
m e d berättelse a tt när hon sidstledne Som m ar Berthelsmässotiden warit här
w id Kyrkan, skall Gunila p å återresan fö lg t Sara e tt stycke wäg, sam t therunder fö r henne om talat a tt hon warit rådd m e d barn a f drängen Anders
Johansson, th e t Sara tilsagt sin Syster fö r H usbonden Kyrkioherden Edin
omtala, och therpå hade Sara fa rit hem 2 172 m il från Arfwitsjaur, skolan
de sedermera icke warit w id Kyrkan innan Gunila barnet fö d d e, så att Sara
Systerns tillstånd uppenbara kunnat; dock skall hon fö r sin M an och Swåger
omtalt.
Gunila Persdotter frsjowarföre hon ej uppenbarat th e t hon hafwande w ant
eller sådant åtm instone fö r sitt husbondefolk och lägersmannen omtalat?
Swarade a tt hon tyckt sådant wara skamligit, skal och i början warit owiss
om hon warit rådd eller icke:
Härpå blefwo Lappens SiulJonsson H ustru Cicilia Matsdotter, A n u n d J o 
hanssons H ustru Elsa M atsdotter och Johan Perssons Enka In g n d A nundsdotter, såsom obeslägtade och ojäfaktige, effter aflagd w itnesed och erhål
len påm innelse om edens wigt, hwar fö r sig förde, och berättade
1o Cicilia Matsdotter, a tt hon tillika m e d the andre 2ne förutnäm de Hustrurne, p å en Lördag Å tta dagar före Michelsmässan, noga be se d t th e t a f
Gunila fram födde flickebarn, och fu n n it th e t samma hafwa naglar p å fing40

er och tår sam t litet hår p å h u fw u d et, m en om th e t äntå warit alldeles fullgånget ku nde w itnet ej m e d säkerhet säga: Nafwelsträngen har warit oknu
ten och fö r öfrigit å barnet ringaste tekn till wåldsam m edfart, utom en li
ten rispa eller sår i huden m itt öfwer Hiässan, som liknat at Myss under th e t
barnet legat i skogen eller ladan, p å huden litet gnagit
2o Elsa M atsdotter: att som likaledes sedt om förm älte Rispan eller såret i
barnets h u fw u d w id Hiessan, sig therföre liknande som foglar eller möss
m e d hackande eller gnagande th e t förorsakat, m en fö r öfrigit w itnet wåldsam t tekn ej warse blifw it, och fullgånget har detta barn tyckts wara m e d
hår p å h u fw u d sam t naglar p å tåår och finger: Nafwelsträngen oknuten,
m en a f skuren.
3o Ingrid A nundsdotter: A t t hon icke m e d wisshet kan säga om Gunila
Pers dotters fram födde fo ster warit alldeles fullgånget ehuru th e t hafft hår
p å h u fw u d och naglar p å fingrar, em edan w itnet tyckes m innas att hon sedt
andre m e d liffra m fö d d e barn, hafwa mera hår p å h u fw u d och något mera
stadgade sam t ej aldeles så blöta naglar p å fingrar och tår, som t hetta G uni
la Persdotters barn hafft: Ingen åkom m a p å barnet hade w itnet widare, sig
warse blifwit, uto m en helt liten rispa ytterst i huden å hufwudskålen, som
dock ej h a fft th e t utseende a tt then m e d K n i f eller annat hwasst skiedt,
utan a f någon ohyra förorsakats: Så hade ock Ingrid sedt att Nafwelsträngen
warit a f skuren sam t ok n u t en.
W itnens utsagur uplästes, blifwande härpå till Gunila Persdotter åtskillige
föreställningar giorde, m en hon fö r b le f w id enträgit yrkande att hos barnet
ej ringaste tekn till l i f förspordts, utan a tt th e t warit dödfödt; hwarwid
LänsMan Per Israelsson p å m in te a tt å barnets wänstra arm skall warit någre
små blå fläckar, them han sedt, th e t ock w itnet Ingrid A nundsdotter nu sa
de sig ihogkom m a, m en om sådane fläckar warit a f blåbär, som den tiden
barnet i skogen föddes, therw äxt, eller hw araf fläckarne förorsakats, kunde
hwarken LänsMan eller w itnet weta, em edan the ej försökt twätta bort fläc
karne. The andre 2ne Hustrurne som witnat, utläto sig p å tilfrågan at fläck
arne måste hafwa warit m ycket små, efftersom thesse H ustrur sådane fläck
ar, icke sedt.
Gunila Persdotter p å sto d a tt benäm de blå fläckar torde ko m m it å barnets
arm a f blåbär tå th e t fö d d es och låg p å marken, eller ock a f andre orsaker,
m en att Gunila fläckarne m e d någon wåldsamhet wullit, thertill nekades
beständigt.
Sluteligen intygade Kyrkioherden Edin att Gunila Persdotter har någorlun
da förswarlig Christendom sKundskap, och afkunnades följande
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dom:
Ehuruwäl Gunila Persdotter, sedan hon ] uh Itiden år 177ö. låtit sig a f
drängen A nders Johansson lägra, och sidstledne Wår i Maii M ånad effter
egen bekännelse K ä n d t barnet hafwa lif, förtegat th e t hon hafwande warit,
utom th e t hon Berthelsmässotiden sådant fö r sin Syster Sara omtalat, och
Gunila Persdotter sedermera i enslighet 14 dagar före Michaeli tid fö dt;
dock som Gunila thereffter barnet ifrån skogen fra m burit och i en lada
giöm t, til thess p å fierde dygnet effter förlossningen hennes husbonde Kyrkioherden Edin fra m ko m m it, tå Gunila friwilligt, och utan at någon om
fö d d e barnet fö r u t K undskap hafft, berättat hw ad m e d henne sig tildragit
sam t barnet sedermera a f 5 ne nu edeligen fö rd e H ustrur besiktigat blifwit,
effter hwilkas intygande e j något wåldsamt tekn å t hetta barn funnits, utan
fa st mera 2rie a f thesse H ustrur utlåtit sig ej m e d säkerhet kunna säga att
barnet aldeles fu llg å n git warit; Altså fin n e r HäradsRätten skäligt Gunila
Persdotter ifrån dödsstraff befria, sam t a tt hon fö r döljande a f thess till
stånd och barnets födelse i enslighet, bör, likm ätigt slutet a f 1:§: i 16 Cap:
MissgierningsBln, straffas m e d Tijo p a r ris try slag a f paret sam t therhos er
lägga lönskaläges böter fe m daler afgifwa till Kyrkan två daler S ilfm t sam t
sedan undergå enskilt aflösning i Sacristian, innan henne församlingens ge
menskap tillåtes.
Och som Lapphustrun Sara Persdotter effter egit widgående, Berthelsmäs
sotiden förle d it Ar, a f Gunila Persdotter hör d t omtalas att t henne tå war
hafwande, m en Sara th e t icke uppenbarat; så skal Sara Persdotter, iförm ågo a f Kongl. Förordningen under den 12J u lii A h r 1750. sam t 61. Cap:3-§.
MissgiBln, therföre böta Tijo daler äfwen Silfwerm t.
H w ad åter drängen A nders Johansson angår; så ehuruwäl Gunila Persdotter
fö rm ä lt att hon icke fö r honom bekändt, sig hafwa warit rådd; docksom
Anders Johansson widgådt, a tt han a f Gunilas tilltagande tjocklek slutit
th e t hon hafwande warit, m en A nders icke t he sto m indre hwarken fö r thess
H usbonde eller andre om talat hw ad honom i thette m ål ku n n ig t warit; så
bör Anders Johansson enligit fö rr åberopade Lagens rum therföre Tijo daler
Silfmts_böter erlägga sam t therhos fö r lägersmålet Tijo daler och gifwa till
Kyrkan fyra daler nyssnämde m y n t sam t sedan undergå enskilt aflösning i
Sacristian; dock ankom m er thetta alt p å Kongl. Maijts och Riksens Höglofl. Swea Hofrätts widare högrättwisa bepröfwande, skolande em edlertid
Gunila Persdotter til Pite Landsfängelse sändas och therstädes i förwar hål
las. På slutelig effterfrågan om the sakfälte kun n d e penningböter th era f
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Kronans andel effter 48 marks Cours bör gäldas, erlägga? Swarades att the
wilja pänningar anskaffa när så påfordras. A f trädde.

Våren och sommaren 1776 måste ha varit en svår tid i Gunilas liv. H on följs
av en ständig oro då hon varken kan eller vill berätta. Rädslan för m yndig
heter och folkprat finns där. H on m åtte vara en stark kvinna som orkar hål
la graviditeten hem lig där hon står m itt i offentligheten, prästgårdspiga
som hon är. Rättegångens huvudfråga gäller huruvida barnet har bragts om
livet av G unila eller är dödfött. I Missgierningsbalkens 16 Cap. 1 § avhand
las barnam ord: Kona, a f oloflig beblandelse varder hafvande, och t h et ej
uppenbarar fö rr fö d slen , söker enslighet v id sielfva fö dslen, och therefter
lägger fostret å lön; hon skal halshuggas och i båle brännas, ehvad hon föregifver fostret vara dödfödt, eller ej fullgångit. Varder t he t genast fra m sk a f
fadt, och pröfves t h e t ej fullg å n g it vara, eller fin n e s ej något våldsamt tekn
ther å; tå straffes m odren m e d ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil
fö r lägersmålet (1734:137). Rätten anser att G unila ska dömas enligt det
m ildare alternativet. D et blir Gunilas räddning att hon till sist berättar för
kyrkoherden vad som hänt.
De som hållit inne m ed sanningen får också sitt straff enligt den Kongl.
Förordningen av den 12/7 1750: ...anhörige och husfolk, eller andre, som
hafwa kundskap om någon m e d barn rådd konas tillstånd, . . . T y skal den,
som sin skyldighet häruti i en eller annan m åtto eftersätter, derföre således
anses och straffas, som 61 Cap. Missg.B. förm år och innehåller (Modée:
V:2955. 1756.). Vissa frågor kan ställas när det gäller de inblandade: Varför
åker kyrkoherden och drängen tillsammans bort just denna period? Är vitt
nena som besiktat barnet sanningsenliga eller är de mer m edvetna om det
stränga straffalternativet? Varför berättar inte systern, eller hennes m an för
någon?
Gunila Persdotter (1748— 1837) kommer från Vuorbejaur skatteland där huvudvistet Damm
backen ligger efter Malån 1.5 km uppströms Malåliden. Gunila är dotter till Pär Olsson
(1716— 1766) ohh Martha (1718— 1779). Den 5/4 1778 gifter sig Gunila med Jon Sjulsson
(1744— 1791) från Kilfejaur. De får fyra barn: Anna (f. 1778), Pehr (f. 1781), Sjul (f. 1781,
död s. å.) och Maria (f. 1787). Gunila dör 1837, 89 år gammal och blind. Hon får dö hemma
hos ett av barnen. Det önskade hon säkert.
Anders Johansson. I dopboken för Arvidsjaur återfinns han från 1772 och fram till 1776 som
fadder vid några tillfällen. Den 24/6 1774 när Nils Nilssons från Myrträsk ohh Lisas son Ab
ram döps, är en av faddrarna drängen Anders Johansson från ” Långträsket i Skellet” . Den
23/6 1776 döps klockaren Johan Anderssons från Aborrträsk ohh Stinas son Olof. Faddrar är
bl a Anders Johansson, Gunila Persdr och adjunkten Gavelin. Vid ett dop den 11/ 12 1776 fö
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rekommer, förutom pastor Edin, drängen Olof Olofsson från Lainejaur och pigan Gunnil
Jonsdr från Levattnet som faddrar: Nu har man nytt tjänstefolk!
Gunilas syster Sara (f. 1746) gifter sig år 1775 med Nils Eriksson från Buckisjaur. Cicilia
Matsdr kommer från Kilfejaur (blivande svärmoder till Gunila Persdr). Elsa Matsdr och Ing
rid Anundsdr kommer båda från Serrejaur.
Ar 1776 beslutades om en myntrealisation i Sverige. Den genomförs under 1777: 1 Rdr = 6
dir Smt; 1 dir Smt = 3 dir Kmt. Före realisationen var förhållandet 1 Rdr = 3 dir Smt; 1 dir
Smt = 3 dir Kmt. Mark är ett räknemynt som gäller fram till realisationen där 1 Rdr = 12
mark Smt = 36 mark Kmt. Efter realisationen gäller räknemyntet skilling varvid 1 Rdr = 48
skillingar; 1 dir Smt = 8 skillingar.
lågor = trädrötter i dagen,
eh vad = även om; vad än.
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Använda källor
Otryckta källor
R iksarkivet Stockh olm (RA)
Jordeböcker 1695— 1750.
Landsarkivet H ärnösand (HLA)
O riginaldomböcker 1736— 1777.
Jordebok 1739Arvidsjaur församling: Husförhörslängder, dop-, vigsel- och dödböcker.
Skellefteå landsförsamling: Huförhörslängder och dop böcker.
Burträsk församling: Husförhörslängder och dopböcker.

Källpublikationer
M odée R. G .: Utdrag ur alle ifrån den 7. decem b. 1718 utkom ne pu blique hand
lingar, placater, förordningar, resolutioner och publikationer I— VIII.
Stockholm 1742— 1774.

Sist m en inte m inst vill jag tacka:

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter i Malå kommun. Elis Noren, Ö. Fårträsk.
L eif Lidström, Anders Lundström, Martin Marklund, Curt Sandström och Oskar
Stenlund, Malå. Bruno Renström, Svedjan. Elsy Nyman, Serrejaur. E lof Lindmark,
Skellefteå. Stig-Henrik Viklund, Skellefteå museum. Sven-Erik Eahlman, Gunvor
W iklund och Karl-lvar Asander, Eolkrörelsearkivet i Västerbotten.
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Västerbottniska urkunder och traditioner 2.

Bertil Marklund

Samer och nybyggare
i det gamla Malå
Tiden 1778-1802

N e j, tillv ä x e N o rr
la n d s å k e rb ru k och b e fo lk n in g ! D e n dag k a n
k o m m a , då S v e n sk a fo lk et s k a ll glädja sig a tt
N o rrlä n d n in g a r fin n a s , Och a tt la n d e t icke b lifv it
u try m d t.

P. L Æ S T A D I V S.

Skellefteå 1990

Å r 1778 d: 22 Ja n u a rii förrättades a f undertekn a d till fö ll je a f Kongl:
M aij:ts och R iksens H öglo fl: e Swea H o f R ätts d: 9 D ecem ber nästi: e Å r
ankom ne höggunstigaförordnande, Laga Ting m ed A llm ogen a f A rfw idsjaur Lappm ark å w anligit ställe i Tings stufw an, närwarande, K r ono
Befallningsm annen H e rr G abriel Bergström , och effterskrefne i näm bden,
n em b h n N ybyggarne E rik Thomasson i Phalträsk H ans Nilsson ifrån
G lom m ersträsk och a f Lappallm ogen, Jon Persson ifrån L ew a ttn et, Nils
Bengtsson ifr: Piteå Å l f Siul E r sson ifr: Silpis träsk, Jon Siulsson ifrån
Kåtasele och Lars Olsson ifrån M alm jaur.
Phalträsk = Fårträsk. Silpisträsk = Keppejaur.
Domare/underteknad: Arndt Renmarck.

N o. X X X V I

20/1 1783

S:D: Sedan Kongl. M aij:ts B efallningshafw ande uppå N ybyggarnas Erik
Thomassons och Johan Johanssons giorde ansökning till ökning i frihets år
och något större u trym m en i m uhlbete och fiskew a tten , m ed mera, igenom
Resolution a f d: 25 M aji 1781 tillåtit ny Syn och undersökning w id H ärads
R ätten såwäl om theras nödiga b e h o f som andras bättre rätt, sam t hw a d
arbete och flit så till ägor som åbyggnad thesse Å b o er w id thesse N ybyggen
anw ändt. Så inläm nades och uplästes ett a f Krono Ländsm an Per Isr:
Kiäck och N ybyggaren A nders Johansson Långström s underteknat a f d: 1.
Julii sidst: l år daterat Sy ne betyg, a f innehåll: A t Fårträskny byggare,
hw ilkas N yb yg g en äro belägna på N orra sidan om Fårträsket nedanför ett
stort berg, h w a d m u h lb etet beträffar, hafw a allenast liten trakt, som
dageligen a f them nyttjas, och således thärutinnan m ycket lidande och
inskränkte fu n n its, om them icke, som utan träskgräntsande Lappm äns
förfördelande skier, ku n d e tillåtas at beta boskapen både i Wäster och
N o rr ifrån theras gårdar; Ä fw e n som Synem ännen intygat, th e tfö r bem älte N ybyggare i den them tillagde fisksiön R aw ojaur ej skall löna m ödan
idka något fiske, om them icke i fiere nära thärintill belägne siöar nödigt
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hush eh o f sfiske k u n d e förunnas. Warande åkren igenom stenhrytande till
2:e Tunnelands utsäde fö r hw arthera uparbetad, och Gärdarne w ähl
hygde, som m ed alla nödige husförsedde. Och som a f näm bden intygades,
at w id Fårträsk N yb yg g en e, sw agt m uhlbete sam t ringa husbehofsfiske
gifwes, sam t närboende L appm än innehafw a widsträcktare Lappskatteland än i allm enhet här i A rw idsjaur finnas, sam t således thäraf \ em ot thet
N ybyggarne åtogo sig någon dehl a f Lapplandsskatten, ku nde utan Lapp
m ännens obestånd, till theras N ybyggens fö rm e r ing, tillåtas at till nödigt
m uhlbete och husbehofsfiske få intaga något thärintill gräntsande L a n d 
stycke; A ltså fa n t H äradsR ätten skiäligit a tt sådant tillstyrka, hw arom
jem te ytterligare fr ih e t them dock skall åligga hos Kongl. Maijts Befallningshafw ande i orten i ö d m iu kh et sig anmäla.
Man kan mellan raderna läsa att det är en svår tid för nybyggarna. Deras viktigaste överlevnadsfrågor i detta skede är att få tillräckligt med bete till boskapen och att få goda fiskesjöar.
Samernas rätt till lappskattelanden är vid denna tid relativt stark, eftersom nybyggarna
erbjuder sig att betala en del av lappskattelandsinnehavaren, länsmannen Erik Larssons skatt,
något som inte är möjligt eftersom han som länsman är befriad från skatt (jfr Bylund E,
Koloniseringen av Pite lappmark, s 217-220, 227-253. Uppsala 1956). Detta fall belyser väl
hur begreppen lappskatteland och nybygge ställs mot varandra: nybyggare och samer
konkurrerar om resurserna i en landsända som är relativt mager och med en liten andel
odlingsbar jord.

Nybyggarna Erik Thomasson och Johan Johansson: Se Marklund B, Samer och nybygga
re i det gamla Malå (förkortat M 1985: ...) N o. XXI, XXV, XXXI och XXXIII. Skellefteå
1985. De båda nybyggarna har vid två tillfällen, 1773 och 1775, med en viss framgång sökt
utöka betesmarkerna.
Ö kning i frihetsår: Nybyggaren får, enligt lappmarksreglementet av den 24/11 1749, §5,
högst femton skattefria år från det att häradsrätten godkänt insyningen. Nybyggarnas
begäran om fler skattefria år avslås av Konungens Befallningshavande. Fårträsk skattläggs
1785 vilket också kan utläsas i uppbördsboken för Pite lappmark samma år (Kammarkollegii
arkiv, KKA).
Domare: Arndt Renmarck från 1778 och Carl Fredrik Furtenbach från 1792.

N o. X X X V II

20/1 1783

S:d: Inlem nades och uplästes följande Synebeskrifning.
Å r 1782 then 29 Junii och därpå fölljande dagar blef för Nasafiells och Gustafsfeldts
Silfwerwärks Bolags räkning a f underteknad Nybyggstället Mahldnäs utsynt, belägit 5 V2
mihl i Sydwäst ifrån Arfwidsjaurs Kyrkja, och befants fölljande tillfälligheter
Åkerjord fants på Södra sidan om Malån eller nu stället kallat Malånäs uti nog stenbunden
mark blandat m ed miuk Sandmylla hela denna Tract bewäxt med Tall= och granskog.
Ångeslägenheterne funnos på bägge sidor om Malån i wäster från åborstället
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Sk:r
Wid Kobbselet strandslott alt upp tillforssen 3/4 m ih l.............................................................. 20.
Litet ofwanfore widSaltselet naturlig s lo g ..................................................................................
3.
Rödingsland å samma ställe .......................................................................................................... 3.
I norr ]h mihl till en siö Kallas Blatsjaur, siöfoder t i l l .............................................................. 15.
Till Fnöskträsket JA mihl i Sydwäst ifrån Malånäs siöfoder t i l l ................................................
3.
Wid Lakaträsket naturlig slog ...................................................................................................
1.
Frängsmyran lU mihl i Söder naturlig s lo tt ..................................................................................
2.
Ickornwiken, som till nämdeman Erik Thomassons Nyhygge w id Fårh erget förr hlifwit
tillsynt och äfwen hittils nyttjad, afstod nu hemälte Erik Thomasson till Malånäs, såsom
nära thärintill helägit, emot annres tillfälligheterne w id yttersta häcken kallad, såsom
5.
swarande emot först nemhde Ang a f ...........................................................................................
S:a 52.
Qwarn och qwarnställe lofwade Johan Johansson i Malån, att åhoen, som nu och framgent
kommer att heho Malånäs får till egit hushehof nyttja Fårhäcks Qwarn lika med Johan
Johansson som är ägare till qwarnen. I öfrigit hefants w id detta Ny byggsställe ymnig skog,
nödigt hush eh of sfiske uti närligggande Siöar, samt godt hoskapshete; således ware synt och
befunnit intygas Arfvidsjaur
Ut Supra Pehr Isr: Kieck Ländsman
Erik Thomasson nämdeman Anders Johansson Långström i Södra Grundträsk

Och som em ot förestående utsy ning icke någon påm innelse giordes, altså
aktade H äradsR ätten skiäligit at tillstyrka, det m å Bolaget a f Nasafiells
och Gustafsfeldts S ilfw erw ärk, m ed rättigheter och förm åner som wärkets
Privilegier innehålla tillåtes at a f inberörde utsynte ägor och Lägenheter
N ybygge uptaga och innehafw a h w ilk e t dock uppå Kongl. Maijts Befallningshafwandes i orten ytterligare pröfning och fastställande i ö d m iukhet
ankom m er.
Här insynar Nasafjällsbolaget ett nybygge utan att nagon nybyggare namnges. Bolaget hade
fått vissa rättigheter genom bergskollegiums försorg. Dit hörde rätten att anläggga bruksnybyggen (Bylund 1956:139). Det blir Johan Johanssons ”i Malån” son Nils som tillträder
nybygget, därav Johans beredvillighet att låta tillträdaren låna kvarnen i Fårbäcken (jfr N o.
LII). När Nils tillträder regleras förhållandet till bolaget med ett kontrakt. Nybyggaren
erhåller förmåner utöver vad den vanlige nybyggaren enligt Lappmarksprivilegierna får mot
att nybyggaren utför körslor för bolagets räkning. Till förmånerna hör 2-3 tunnor spannmål
samt några Riksdaler för inköp av en häst (jfr Bylund 1956:139f).
N og tycker man att lappskattelandsinnehavaren tillika nämndemannen Jon Larsson borde
ha reagerat mot insyningen av ängar ”under hans näsa” vid Koppsele och Saltselet. Det är
rimligt att i detta fallet anta att bolagets särskilda privilegier är mer eller mindre oantastliga.

Nils Johansson (1761-1806) gifter sig i april 1787 med Martha Jacobsdr (1762-1848) från
Missenträsk. Barn Margareta f. 1789, Martha f. 1791, Johannes f. 1793, Helena f. 1796 och
Jacob f. 1799. Övriga uppgifter om Nils se M 1985:XXX. Angående Jon Larsson se M
1985:XXI.
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Malån: Johan Johansson bor utan tvivel i Fårträsk. Begreppet ”Malån” ska ses som ett
samlingsnamn som myndigheterna vill ha det ordnat för nybyggarna runt Malåträsket (jfr
samlingsnamn som ”Norsjön”, ”Långträsket” osv). Att myndigheterna valt just ”Malån”
beror antagligen på att man vill inordna nybyggena under ett samlande namn precis som man
gjort på ”nedre bygden” sedan tidigare. Det har ibland påståtts att Fårträsk skulle vara ett
äldre nybygge än Malåträsk. Hittills har inga historiska belägg framkommit som styrker
påståendet. Det får, åtminstone tills vidare, ses som uttryck för ett önsketänkande.
En gammal svensk mil = 10 688,4 m.
Bergverkens maktställning: Redan 6 juli 1649 erhöll bergskollegium ”våld, makt och
disposition över alla kronans strömmar, skogar och allmänningar, särdeles i närheten av bruk
och bergsverk, ...” . Schalling, E, Allmänningar, s 404. Minnesskrift ägnad 1734 års lag.
Stockholm 1934.
Dom bok Arvidsjaur 24/1 1782: Häradsrätten varnar samerna för att låta deras renar beta på
Nasafjellbolagets nybyggens ängar.
Steihka, samernas topografiska benämning för Malånäs. Jfr Schlachter W, Wörterbuch des
Waldlappendialekts von Malå und Texte zur etnographie, s 128. Helsingfors 1958.

N o. X X X V I I I

21/1 1783

S:d: Ingafs och uplästes en sd lydande Synebeskrifning
Å r 1782 then 2 och 3 Julii b lef fö r Nasa och Gustafsfeldts Silfwerwärks Bolags räkning a f
underteknade utsynt N y byggsstället Södra Grundträsket belägit i Sydwäst 4 mihl ifrån
Arfvidsjaurs Kyrka.
Och befants, at Åboen Anders Johansson Långström har husligen satt sig på ett otienligit
åkerställe, utan nu upgafs en udde 3/s mihl derifrån Öster Söder w id Siön Lainjaur, hwarest
fants åkerjord till halft mantahl a f hwit och röd sandmylla bewäxt med Tall och granskog,
samt mer endels ren siö kring hela denne udde.
Änge stillfälligheter
S:kr
Grundträskmyran Vs mihl ifrån åkerudden Naturlig slog till ............................................. 10.
3A mihl i Norr, D i t o ...................................................................................................................... 11.
Ikring samma Tract och någre små Ternor .............................................................................
5.
T iukm yran.....................................................................................................................................
5.
G ru b b m yra n .................................................................................................................................
2.
wästan Grundträsket ..................................................................................................................
2.
uti bemälte träsk, siöfoder t i l l .....................................................................................................
8.
w id Wisseljaur, siöfoder .............................................................................................................
2.
Kotamyran naturlig s l o g ................................................................................................
2.
I samma näjd w id bäcken och första Tjern, naturlig slog .....................................................
1.
w id andra T jern; stundom inberäknad rödn in gslan dtill.....................................................
1.
I öster Vs mihlfrån Åkerudden och wästerst a f Bränbergsmyran, rödingsland till ........... 10.
På halfwa Bränbergsmyran naturlig slog t i l l ........................................................................... 15.
utwid bäcken naturlig slog .........................................................................................................
8.
Å samma ställe, rödningsland.....................................................................................................
8.
S:a 90.
A tt Nybyggaren Anders Johansson Långström brukat både flit och idoghet synes a f hans
nedlagda arbete som består a f En stufwa, Ett fähus och foderhus, En Stall, En badstuga,
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qwarn upbygd w id Grundträskbäcken och på förstnämnde åkerstället uti en ganska stenbunden jord, upbrutit 2 skielslands åker bw araf afwen alla Å r Kiölden giordt skada på Sädet,
hwilket är största ordsaken at Åboen flyttar derifrån och sätter sig mot södra sidan av nu
utsynte åkerudde w id Lainjaur på fasta Landet, w id detta Nybygge fants ymnig skog, nödigt
husbeb o f sfiske och boskapsbete. Således wara synt och befunnet intyga.
Per Isr: Kieck
Erik Thomasson
Johan Johansson
Ländsman
Nämdeman
i Fårberget

Och allthenstund em ot förestående utsy ning icke någre påm innelser giordes. För then sk u llfa n t H ärads R ä tten skiäligit a tt tillstyrka thet Bolaget a f
Nasa och G ustafsfeldts Silfw erw ärk m å tillåtas at u ta f the synte ägor och
Lägenheter ett N yb yg g e inrätta och uptaga m ed the f r i — och rättigheter,
s o m fö r berörde S ilfw erw ärk A llernådigst fö r unte b lifw it, om ytterligare
tillstånd hw artill Bolaget hos Kongl. M aijt:s Befallningshafw ande i orten
bör sig anmäla.
Anders Johansson lär sig samma läxa som andra nybyggare som tvingats åse hur frosten
förstör kornet. Han flyttar till en udde i Lainejaur (Potatudden). Sjön är tillräckligt stor för
att fungera som värmemagasin på hösten. Trots bakslag med frost på det gamla stället
(nuvarande Vallen) får Anders beröm för det arbete han nedlagt i byggnader och odling.

Anders Johansson (f. 1748) o. h. h. Catharina Gabrielsdr (1748-1790) gifte sig år 1778.
Anders kommer från Långträsk i Norsjö därav tillnamnet Långström (jfr Norberg S:
Norsjöbor före 1900, del 2, s 60, Malmberget 1986). Anders anges i samma publikation
utflyttad 1775 varför han kan vara den Anders som förekommer i ett mål i Arvidsjaur år 1777
(se vidare M 1985.-XXXV). Anders gifter om sig 1792 med Margretha Johansdr (f. 1768)
från Fårträsk. Parets barn: Johan (1793-1796), Nils f. 17/1 1794, Magdlena f. 31/12 1794,
Greta Cajsa (1795-1796), Eric f. 1796, Eva Cajsa f. 1797 och Margareta f. 1798.
Tidigare nybyggesförsök: Redan år 1760 sökte intresserade inrätta ett nybygge i Laine
jaur: Klåckarens Anders Johanssons Son, Johan 20. Å r gl:, ogift, anmälte sig til nybruks
uptagande w id Lainijaur, tre milar härifrån; I det samma företrädde också Lappska Tings
Tolcken Hans Persson 28 år gamal, ännu ogift, men trolofwad m ed Lappmannens på
Lainejaurs Landet St: Nils Månssons här i Prästegården tienande dotter, och androg, det han
wore äfwen sinnad anlägga ett ny bruk w id Lainijaur, .... Utdrag ur Oeconomie Protocollet, hållit uti Arfwidsjaurs Lappmark den 24 Januarii år 1760. Riksarkivet (RA). Det blir
inget nybygge: Klockarens Anders insynar 1762 Abborträsk. Hans Persson blir inte lika
lyckosam (jfr M 1985 :XVI, XVIII-XX).
Sextonhundratalsbönder och samer: Redan i Älvsborgs lösen 1620 för Skellefteå finns
uppgifter om bönder i Långträsk i Norsjö. Jöns Andersson, Christhiern Mårthensson och
Olofh Olsson är utfattiga och bor ”i fjällen” med lapparna. Vidare uppges Olofh Christersson i Norsiöön vara ”Mördhaat aff Lapparne” (Riksarkivet, RA).
Lundii Lappi, 1600-talspräst av samisk börd skriver i sin relation om Lappland, s 33, att
samerna förlorade sina fiskesjöar pga att de kom efter med skatten varefter lagmannen och
fogden sålde sjöarna till bönderna. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och
svenskt folkliv, XVII.5. Uppsala 1905.
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No. X X X IX

22/1 1784

S:D: Upplästes en a f N ybyggarne Benjam in Hansson och Esajias Jonsson
ifrån M alån till R ätten stäld ansökningsskrift, hw arutinnan thesse anhöllo
thet H ärads R ätten wille låta höra närw arande Tings A llm ogen och
näm bden om theras innehafw andes Krono N ybyggens swaga beskaffen
h et, sam t bewis thäröfw er them igenom Protocolls Utdrag m e ddelas, p å
thet the thärigenom om någon tillökning i frihetsåren hos Kongl. Maij:ts
höga Befallningshafw ande i orten ku n d e sig få anmäla; Och som p å
effterfrågan härom en dehl a f närw arande Tings A llm ogen a f N äm den
intygade, a tt fö ren ä m d e N ybyggares åker och ängar woro, ehuru the
m ycken flit och arbete thä rw id a n w ä n d t, m ycket svag och frostaktig sam t
ängarne i synnerhet så w attuflödande under bergningstiden att the ej alla
årligen skola ku n n a afbergas så b le f sådant på begäran till bewis härom
igenom U tdrag a f dom boken m eddelt, sam t them tillsagt, a tt thet sam m a
w id theras hos Kongl. M aij:ts H öga Befallningshafw ande i orten tilläm nade ansökan om tillökning i frihetsåren i ö d m iu kh et bifoga.
Som vi redan sett får inte nybyggarna i Fårträsk tillstånd till utökning av antalet skattefria år
(No. XXXVI). Nybyggarna Benjamin Hansson och Esajias Jonsson däremot får sin utök
ning av frihetsår. I uppbördsboken för år 1785 (KKA) står följande att läsa om de två: Skulle
skatta 1785: Men genom Resol. a f den 13 Januari samma år, erhållit fem frihets år till och med
1789. Skatta 1790.
Anledningen till begäran om utökning av antalet frihetsår uppges vara de under bärgningstiden vattensjuka ängarna. Detta stämmer väl med det första insyningsprotokollet från 1769
där huvuddelen av höet hämtas från ängar vid Malåträsket och Skeppträskån (jfr M
1985:XXI). Det är troligen utifrån denna aspekt som nybyggarna får en utökning av
frihetsåren. Andra nybyggare visar en mycket sympatisk sida när de intygar nybyggets
svagheter. Just denna gest är ett fint bevis på den mentalitet som utvecklats bland nybyggarna
och som så väl behövs under de kärva uppbyggnadsåren.

Benjamin H ansson (f. 1734) g. m. Brita Nilsdotter (f. 1729). Barnen är Hans (f. 1766),
Catharina (f. 1767) och Nils (f. 1770). I husförhörslängden för Arvidsjaur 1772-1802 står
som tillägg efter Hansson, W.bl, vilket uttytt betyder Wikblad. I ”Liten historik om
Malåbygden”, Norsjö 1980, s 16, uppges att denne Wikblad kommer från Innervik i
Skellefteå socken 1777 och att han tjänstgjort som soldat.
Esajias Jonsson (f. 1738) g. m. Marget Andersdotter (f. 1742). Barn: Karin (f. 1770),
Anders (f. 1777), Nathanael (1779-1791) och Maria Margareta (f. 1781). Familjen kommer
från Lövångers socken (jfr Liten historik om Malåbygden 1980:17).

No. X L

20/1 1785

S:d: A n h ö lt Lapp L ändsm annen E rik Larsson om entledigande ifrån be-

mälte thess innehafw ande Länsmanssyssla u ti hw ilkens ställe Lappm an
nen Lars Clemetsson till by a L andsm an u ti A rfw idsjaur antogs och fö ro rd 
nades hw arom närw arande Tings A llm ogen underrättades.

Erik Larsson, länsman sedan 1766, kan efter lång och trogen tjänst lämna sin förtroendepost
(jfr vidare M 1985:XV). Lars Clemetsson kommer från Moskosel.
Petrus Læstadius skriver i sin berömda Journal tryckt i Stockholm år 1831 på s 346f följande
om länsmän: De hafva också lagligen ett slags domaremagt, som dock i sednare tider,
åtminstone i Piteå Lappmark, ej blifvit utöfvad. ... Arvidsjaur, som utgjort blott en by, har
blott en by länsman, .... Han betraktade sig ock, så till sägandes, för adelig vederlike, h. e. i
bredd med andra ämbetsmän i staten, och kallade derföre alla herrar för Bror. Såsom tecken
till sin värdighet, bar han en käpp m ed hornknapp och många skramlande jernringar fästa i
en, uti knappen fastslagen, ygla.

No. X L I

21/1 1785

S:d: A n m ä lte K ronoBefallningsm an H e rr O lo f H olsten a tt frihets åren fö r
Krono N ybyggarne E rik Thomasson och Johan Johansson i Fårträsk nästl.
ar till ända lupit, Och ty företog sig H ärads R ätten sam m a N ybyggens
skattläggning, tå w id effterfragan om desse N ybyggens godhet och öfriga
beskaffenhet th et befants a tt hw arthera N yb yg g et h w a rw id ej nu mera än
tw å tunnor och högst 6 K or och en häst ku n n a fram födas, icke ansågs
kunna skattläggas högre än litet öfw er Vs M antahl hw arthera och att
således hädanefter i ärlig ska tt till K ongl:M aij:t och Kronan fö r hw arthera
N yb yg g et 24 sk:r ko m m e r a tt erläggas.
År 1775 fanns i hela dåvarande Arvidsjaur socken två skattlagda nybyggare. När Fårträsk nu
skattlägges finns sammanlagt nio skattlagda nybyggare (Uppbördsbok 1775 och 1785,
KKA). Redan år 1773 söker nybyggarna i Fårträsk få till stånd en utökning av betesmarkerna
(M 1985:XXXI). Efter ytterligare två år når nybyggarna en överenskommelse med landslappen och länsmannen Erik Larsson om en utökning av betesarealen (M 1985:XXXIII). År
1783 är det så dags igen (M 1985:XXXVI). En av orsakerna till att Fårträsk skattläggs före
Malåträsk trots samma anläggningsår torde vara Fårträsknybyggarnas förmåga att nå över
enskommelser med skattelandsinnehavaren Erik Larsson.

No. X L I I

21/1 1785

S:d: Till detta Ting hade Lappm ännen Jon och Per Olofs Söner ifrån
A rfw idsjaur instäm t N ä m d em a n n en A nders Johansson ifrån Södra
9

G rundträsket fö r tb et han them till intrång å theras tillhörige Lappskatteland m ed lagnar och isnot i siöarne och små träsken L upp isjaur, R aijaur,
Seinock, R uckojaur, G rundträsket och Laine jaur idkar fisk e , hw artill
A nders Johansson swarade a tt han efter N ybygges utsyningen hade till
stånd a tt fisk a i G rundträsket och Laine jaur, och a tt han till fisk e i de öfrige
siöarna h w ilka endast äro små träsk och tiernar få d t Lappm ännens Nils
Perssons och Siul Nilssons lo f h w ilk e t Lappm ännen N ils Persson och Siul
Nilsson, när the häröfw er hördes bestridde, ku n nande Anders Johansson ej
allena m ed något skiäl styrka a tt fisk e t u ti fö renäm de siöar honom w id
N ybygges utsyningen b lifw it tillåtet, hw arförutan ock förstnäm de siöar
och träsk uppå Lapparnes sam fällte skatteland sades wara belägne, m en
h w a d husb eh o f sfisket u ti G rundträsket och Lainejaur angick, så b le f a f
Ländsm an Pehr Israelsson Kjäck jem te N ä m d em a nnen som N ybygges
utsyningen bew istat intygat a tt N ybyggaren A nders Johansson fisk e t till
h u sbeho f i sidstnäm de 2:ne siöar b lifw it upplåtit; Och ty fa n t H ärads
R ätten skjäligit a tt och N ä m d em a n n en A nders Johansson w id berörde
h u sbeho f sfiske i Siöarne G rundträsket och Lainejaur äfw en hädaneffter
bör bibehållas, m en ifrån alt widare fisk e i de öfrige här fö ru t näm de siöar
och träsk såsom å Lappskattelanden liggande fö rb uden att hädanefter
Käranderne ofreda och intrång giöra.
Detta mål är ytterligare ett bevis på fiskets utomordentliga betydelse för samer såväl som för
nybyggare, för de senare framförallt under uppbyggnadsåren. Erik Bylund har i sin avhand
ling visat att fisketvisterna varit hårda konflikter, svåra eller omöjliga att göra upp i godo
(Bylund 1956:231-246). Fiskets viktiga roll framkommer också i 1749 års Lappmarksreglemente där det i §9 klart uttalas att ingen får lägga under sig fiskevatten till förfång för någon
granne (jfr Læstadius P, Fortsättning af Journalen, s 516. Stockholm 1833).

Per Olofsson f. 1754 är son till O lof Olofsson f. 1725 o. h. h. Maja Pehrsdr f. 1729. Per gifter
sig 1778 med Anna Sjulsdr f. 1754, dotter till Sjul Ersson f. 1729 och Maria Larsdr f. 1729
från Kjeppejaur. Sjul Ersson är, i sin tur, son till Erik Swensson f. 1706 (jfr M 1985:11 s 5) vars
far är Swän Siuhlsson i Storavan (dombok Arvidsjaur 23/1 1730). Jon Olofsson f. 1766, bror
till föregående, gifter sig 1788 med Cherstin Clemetsdr från Levattnet. Nils Persson f. 1744
från Maosjaur. Son till Pär Larsson f. 1712 o. h. h. Chierstin f. 1713. Nils gifter sig den 19
mars år 1775 med Karin Nilsdr, f. 1755, dotter till Lilla Nils Månsson o. h. h. Segri Pehrsdr i
Duoldemjaur (jfr M 1985:VII). N ils och Karins barn är Sigri f. 1779, Chierstin f. 1782 och
Maja f. 1790. Sjul Nilsson f. 1749. Son till Lilla Nils Månsson o. h. h. Segri. Bor vid
Douldemjaur. Sjul gifter sig den 21 december 1782 med Ebba Pehrsdr, f. 1752, från
Maosjaur och blir därmed svåger till Nils Pehrsson ovan. Sjuls och Ebbas barn är Nils f. 1785,
Cherstin f. 1787 och Sigrid f. 1793.
Luppisjaur m fl: De samiska namnen på dessa småsjöar/tjärnar återtar med detta tryck sin
plats i det topografiska ”registret” för Malå kommun. Tack vare professor Olavi Korhonens

10

tillmötesgående kan namnen ges en tolkning. Det bör påpekas att namnbeläggen är av
tingsskrivaren försvenskade och dessutom bara förekommer en gång varför tolkningen är
vansklig. Luppisjaur, möjlig tolkning är ”den trånga sjön” eller ”sjön med den trånga
passagen”, jfr Collinder B, Ordbok till Sveriges lapska ortnamn, s 204, Stockholm 1964;
sluhpu = trångt pass mellan ... två stora stenblock. Raijaur = ”gränssjön”, jfr Collinder
1964:171. Seinock, en möjlig tolkning är ”stället där det finns ett särskilt gräs” ; sainü, säinå,
Collinder 1964:193 f. Ruckojaur: ”Vassjön”, jfr Collinder 1964:182, rouhku. Lainijaur:
möjligen ”sjön med de späda björkarna”, jfr Collinder 1964:114, lätnje. Om professor
Korhonens tolkningar, se vidare N o. LIV.

N o . X L III

23/1 1787

S:D: A n h ö lt N ybyggaren E rik Thomasson ifrån Fårträsk om säkerhet uti
Nybyggarens Jon Jonssons H erres i Sandsiön åboende N ybygge fö r långifne 23:Rl:r 23. Skg:r 6 öre Specie inlem nande till bewis thärom en så
lydande Skuldsedel:
Till Erik Thomasson i Fårträsk och Arfwidsjaur Sockn är underteknad skylldig en Summa
stor. Tiugutre Riksdahler 23.Skg:r 6. öre specie valuta bekommityför hwilken Summa jag
underteknad uplåter till intekning min fasta och Lösa egendom, som härmed Reversseres.
Arfwidsjaur Den 22. Januarii 1787.
S:a 23:Rd:r 23. Skg:r 6. öre
Jon Jonsson Herre (bomärke) i Sandsiön
Attesterar Carl Sterner Carl Læstadius

Och em edan N ybyggaren Jon Jonsson H erre härw id närwarande skulden
erkände och then begärde säkerheten m e d g a f För then skull b le f härige
nom E rik Thomasson ifrån Fårträsk fö r inb erör de fordran säkerhet bew illja d till besittnings eller åboende rättigheten u ti Berörde Sandsiö N ybygge
bew illjad till om förm älte fordrans u tbekom m ande, som till bewis på begä
ran meddeltes.
Något förvånande visar det sig att Erik Thomasson är stadd vid kassa. Bilden av den fattige
nybyggaren som lever på barkbröd stämmer inte. Jon Jonsson Herre, å andra sidan,
motsvarar i större utsträckning ”idealbilden” av nybyggaren på ”marginalen” . Jons leverne
karaktäriseras framförallt av ett hetsigt temperament (jfr Ramselius N , Vår nordliga hem
bygd, s 99f. Lund 1920). Skillnaden dessa nybyggare emellan belyses ytterligare av att Erik
Thomasson på knappt tjugo år har ett sparkapital medan Jon Jonsson Herre efter ett
decennium intecknar nybygget.

No. X L I V

23/1 1787

S:D: Inlem nades och upplästes följa n d e skrifteliga A fhandling:
A f sundt förnuft och moget betänkande har jag Johan Johansson tillika m ed min K: hustrus
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bifall och samtycke fattat det beslut, att afstå och upplåta besittningsrätten a f m itt innehafwande KronoNybygge Fårträsk till min Kära Son Erik Johansson emot det willkor, att han
erlägger Ett tusende dahler Kopparmynt hwaraf likewäl hans egne tillfallande andehl först
afräknas, såsom utlösen till de öfrige sina syskon, utom sonen Nils Johansson, hwilken
ingenting häraf undfår, såsom den där redan blifwit med så mycket arbete på dess Nybygge
Malånäs hulpen, som emot dess andehl a f denne Summa swara Kan, och att han Erik
Johansson derjemte hafwer den mästa omsorgen om sin siukliga bror Johan Johanssons
skiötsel, som mäst torde Komma att wistas på Fårträsk, samt sköter mig och min K: hustru
under wår tilltagande ålderdom, med all barnslig lydno går oss bägge tillhanda och sederme
ra anständigt befordrar oss till grafwen. Med nedanskrefne villkor förklara vi oss å ömse sidor
nögde, som w id wåre namns och bomärkens undersättjande bekräfttes. Arfwidsjaur d: 24.
Januarii 1787.
Johan Johansson (bomärke). Margaretha Eriksdotter i Fårträsk
Erik Johansson i Fårträsk (bomärke).
wittna Carl Lœstadius, Lars Nilsson och Per Olofsson i Lappträsk

Och em edan Johan Johansson och Erik Johansson härw id närwarande,
riktigheten a f förestående A fh a n d lin g erkände, sa b le f then samma till all
m ed Lagenlig säkerhet i dom boken införd och stadfästelse thäröfw er
meddelt. Åliggande Erik Johansson, hw ilken intygades wara skickelig
arbetare, a tt till w innande u ta f then således honom upplåtne Besittnings
rätten hos K onungens Befallningshafw ande i orten i ö d m iukhet sig an
mäla.
Detta mål handlar om förgånga, denna tids pensionsförsäkring. Idag ska du se till att du har
pengar sparade på ålderns höst. Här gällde att upparbeta nybyggets avkastning så att både du
och gumman men även något av dina barn får sin bärgning av nybygget. Vi, barn av idag, bör
betänka att Johan Johansson här börjat med två tomma händer och ett stycke vildmark att
omvandla till åker och äng. Sist men inte minst: För att vara säker på en någorlunda ålderdom
fördes frågan till tinget för stadfästande.

Johan Johansson (1726-1801) och Marget Ericsdr (1736-1821) får Eric f. 1759, Nils f.
1761, Catharina f. 1765, Brita f. 1767, Margretha f. 1768 och Magdlena f. 1774.
Om Malånäs se N o. XXXVII, LI och M 1985:XXX.
Litteratur om förgånga: Egerbladh O , Lyckselebyar från 1760-talet, s 109f, Västerbotten
1968. Umeå. Nordberg A, Förgånga, Norrbotten 1929. Luleå. Holmbäck Å, Wessén E,
Hälsingelagen, jordabalken § XV, s 361. Stockholm 1979.
Bouppteckning: Upprättas av Johan och Marget 25/9 1792. Nybygget värderas till 55
Riksdaler, 26 skillingar och 8 runstycken. Den lösa egendomens värde blir 71 Riksdaler, 27
skillingar och 7 runstycken. Bland redskapen märks smidjetång, rasp, bandhake, ullsax,
skedjärn, vävstolar, slipstenar, hyvlar, skohammare m m. Gården är försedd med de flesta
redskap för ett självhushåll. Bland fiskeredskapen märks 28 fiskenät och 7 båtar i 6 sjöar,
däribland Lainejaur! Nybygget håller 19 kor, 3 kalvar, 29 får och 10 lamm.
Boskap: Vid skattläggningen 1785 (N o. XLI) kunde högst 6 kor och en häst framfödas. Vid
bouppteckningen sju år senare räcker fodret till 17 kor (!) och en häst dessutom till två kvigor
med kalv samt en oxkalv.
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No. X L V

23/1 1788

Förekallades àter Parterne u ti the gårdagen förehafde R entiufnadsm àl
n em hn Landslappens H ans Perssons hustru Chierstin N ilsdotter och N ils
Ols Enkas dotter Lapp Pigan Brita N ilsdotter then förre tilltalad a f v.
Krono L ändsm an Johan Edström fö r 2. d:ra resan öfw ad renstöld m ed en
waija som M atts Månsson tillhör dt, sam t en annan R enko ock M atts
Månsson tillhörig som hon a tt sig tillägna o m m ä rkt som ägaren genast
återtagit, och then sednare fö r a tt thylika brott l.:sta gången m ed en
renwaija A nders Olsson tillhörig, tå i anledning a f gårdagsransakningen
åter inkallades the tå på ed thärom afhörde 2:e w ittnen Lappm ännen Erik
Persson och Lars H ansson, a tt ytterligare uppå theras fö rr aflagde W ittnes
E d uti fölljande om ständigheter tillfrågas, n em b h n Erik Persson frågades
om Chierstin N ilsdotter genast om dagen tå hon under renslakten det
trätades ska b e k ä n d t? Swarades ja. Frågades om Brita Nilsdotter, giordt
detsam m a ? Sw arade nej; och a tt hon icke w elat tillstå sanningen fö rr än
dagen effteråt eller mårgonen thärpå, sedan hennes m oder om mårgonen
fö ru t sådant fö r w ittn e t om talt, dock hade alltid Brita N ilsdotterföregifw it
och sagt, a tt sam m a a f henne slaktade renko w arit siuk, h w ilk et dock icke
w ittn et a f K iött eller skinn det ringaste ku n n a t förem ärka, och intygade nu
på dess aflagde Ed, a tt den a f henne slaktade renwaijan w arit aldeles frisk.
D et andra w ittn e t Lars H ansson berättade uppå till honom föreställte
frågor detsam m a som förra w ittn e t och a tt ej särdeles effterfrågan dagen
fö ru t skiedt till Brita N ilsdotter m en om m årgonen dagen effteråt, sedan
hennes m oder gierningen fö rst o m näm dt, har dottern Brita N ilsdotter
tilstådt det sam m a dock på sätt a tt renkon w airit siuk. Sidst tillkännagafs
a tt bägge renskinnen ägarna b lifw it återstälda, m en ej kiöttet, och att
skinnen nu woro här åplatsen, h w ilka sluteligen effterskickades och syntes,
sam t fu n n o s w ar a något skadde och rifne i öronen, dock a f öronm ärken så
m ycket i behåld, a tt th ä ra f igenkännas ku n d e M atts Månssons och A nders
Olssons brukeliga renm ärken och blefw o berörde renshudar th e ra f ägarne
återstälde, häruppå wärderades såwäl then ena a f Chierstin Nilsdotters
slaktade renwajior till En R l:rSp. och den andra w ajan till 1 Rl:rSp. sam t 2
Rl:r tillhopa. K iöttet effter hw arthera slaktade wajian till 24. skg:r Specie.
H w aruppå H ärads R ä tten effter målens öfw erw ägande thäröfw er stadnade uti fölljande
Slut.
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A llthenstu n d Lands Lappens H ans Perssons H ustru Chierstin N ilsdotter
ifrån Skiellefte sokn hw ilken tilförene en gång fö r rentiufnad här i A rfwidsjaurs Lappm ark dö m d och afstraffad b lifw it nu 2:dra resan både
igenom 2:ne edeligen afhörde w ittnens utsagor och egen bekännelse blif
w it fö rn u m m e n a tt icke allenast em ot ägaren willja M ichaeli tid nästi:e A r
i skogen hafw a slaktat en M atts Hansson tillhörig R ånåw aja K iöttet sig till
nytto w ändt, m en skinnet nu m er ägaren till rätta ko m m it utan ock
om m ä rkt och sig tilegnat en annan M atts H ansson tillhörig renko som
ägaren återtagit;
För then skull och ifö rm å g o av Kungl. M aijt:s thärom A r 1766 utkom ne
nådiga Förordning döm bde H ärads R ätten Chierstin N ilsdotter skylldig
att fö r 2:dra resan fö rö fw a d R en tiu fn a d ute på m arken effter det stulnas
wärde till Tw å R iksdahler jem te tillökningen i straffet slita Sex Tre-par Ris
sedan hon fö r u t stådt 2:e tim m a r fö r Pålen i H alsjern att skäm m as och
dessutom undergå 2:e Söndagars uppenbara K yrko p likt, sam t tillika det
stulne Kiöttets w ärde ägaren m ed 24 skg:rs Specie ersätta.
A fw e n som ock Lapp Pigan Brita N ilsdotter hw ilken ock M ichaelitiden
nästl:e höst allena särskilt ä ett annat ställe enl:t w ittnens utsagor och egit
W idgående olofl:n slaktat en A nders Olsson tillhörig m indre renwajia och
K iöttet behållit, m en skinnet som sedan gierningen uppenbar blifw it henne
ifråntagits nu inför R ätten ägaren b lifw it tillstält, fö r l:e resan begången
Renstöld pröfw ade hafw a giordt sig fö rtie n t till det uti Kongl. M aij:t
nådiga Förordning a f A r 1766 therstädes utsatte K roppstraff är således
effter den stulne renkons nu utsatte m indre w ärde till En R l:r Specie slita
A tta par Ris try slag a f paret, sedan hon fö r u t stådt 2. tim m ar fö r Pålen i
Halsjern a tt skäm m as ock a tt nu derpå en Söndags uppenbara K yrkoplikt
sam t thärhos återställa till ägaren Tiugufyra skillingar Specie fö r renkiöttet, som ej till rätta ko m m it.

Har man en gång beträtt brottets bana kan det vara svårt att ta sig ur. Redan 1768 begick
Chierstin Nilsdr den första renstölden (jfr M 1985 :XX). Familjen flyttar under 1770-talet till
Skellefteå vilket också framgår av rättegångshandlingen. Detta finns också belagt i husförhörslängder för Skellefteå (uppgifter från Demografiska databasen i Jörn). Men varför begås
denna sorts stöld så föraktad bland samerna? Troligen är det fattigdom som utlöser brottet.
Risken för upptäckt bör ha varit stor eftersom hon är ”utsocknes” och dessutom tidigare
dömd. Enligt husförhörslängden för Skellefteå är familjen utflyttad 1787 troligen inflyttad
igen 1788 (Demografiska databasen, Jörn).
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Chierstin Nilsdr 1741-1806. Dotter till Stora Nils Månsson o. h. h. Anna Månsdr (jfr M
1985:VII). Chierstin tjänstgör som piga i prästgården i Arvidsjaur åren omkring 1760.
Tillsammans med sin trolovade Hans hade hon då i sinnet att bli nybyggare i Lainejaur, en ur
många aspekter intressant uppgift (jfr N o. XXXVIII)! De gifter sig år 1761.
Hans Persson 1731-1808, kan vara en styvson till Hans Månsson från Gardnejaur.
Chierstins och Hans barn är Pehr 1762-1764, Anna 27/5 1764-3/6 1764, Pehr drunknar och
Anna dör av okänd barnsjuka, Pehr f. 1765, Britta Kajsa f. 1771, och Sjul född 1779. Både
Hans och Chierstin dör i Skellefteå. De rubriceras i kyrkoböckerna som lappar (Demografis
ka databasen Jörn).
Brita Nilsdr kommer från Backtsjaur. Hennes föräldrar är Nils Olofsson 1728-1785, o. h. h.
Margetta f. 1740. Brita föds 1762 och gifter sig 1792 den 18 mars med Hinric Svensson från
Kickjaur. Erik Persson är möjligen den Erik f. 1732 som kommer från Levattnet. Lars
Hansson f. 1756 kommer från Gullesjaur. Matts Månsson (1714-1790) o. h. h. Maja
(1710-1794) bor i Gickjaur. Anders O lsson kommer från Jerfwsjaur. Matts Hansson bör
vara en felskrivning för Matts Månsson.
Rånåwaja: Råddnoh, gallko, ofruktsam ko. Drake S, Västerbottenslapparna, s 24. Uppsala
1918. Schlachter W, Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur etnographie: Rud’noo, renko utan mjölk eller kalv, s i l l . Helsingfors 1958.

No. X L V I

23/1 1789

S:D: Ingafs och upplästes fö lljande Synebeskrifning:
Till ödmiukaste föllje a f Konungens Befallnings hafwandes d:23: Januani 1786 meddelte
Höggunstiga Förordnande hafwa undertecknade uti nästintillgräntsande Nybyggarens
Gabriel Jonssons i Granträsk närwaro synt och beskrifwit de a f Anders Michelsson ifrån
Lissträsk w id Rentjärn ansökte och upgifne Nybygges Lägenheter, som föllja:
Till Tomt och Bohlstad utsågs ställe w id Norra sidan om Rentjärn. Åkerjorden både Wästan
och Ostan om Bohlstaden, bewäxt m ed stor granskog, a f grof och stenbunden jordmon
någorlunda bördig till ungefärhn 2. tunnelands utsäde.
Ange slägenheter
NötbrånMyran i öster från bolstaden om 3Adels mihl natturlig
slåtttill ..............................................................................................................
2.:o Litet närmare bolstaden Öster bäcken som rinner i öster och fallder
ned i Mahlån fins rödningsland t i l l ..............................................
3.:o Wallmyran än närmare bolstaden om ‘h mihl myrslog till ......................
4.: o I Söder från bolstaden en myra sörmyran kalladt t i l l .................
3.:o Hemanmyran är belägen i söder om lU dels mihl afkastar myrgräs . . . .
6.:o I Söder om V2 mihl up i Amliden - myrdalar kan igenom arbete fö r
bättras, och afkastar gott myrgräs t i l l ..........................................
7.:o Wid Mahlån ifrån Lomsele ned efter Elfwen på båda sidor dels nattur
lig dels rödningslandgifwer mäst myrgräs till ...........................................
A r belägen i Norr ifrån bolstaden om l/2 mihl.
8.:o I söder inom V2 mihl Rent järnsmyrorna finnes myrslog t i l l ......
9.: o I wäster om V2 mihl Nådamyran kan a f kasta myrstarr till ......................
10.:o I Norr ifrån bolstaden Nöllmyran kallat, och en del på norra
sidan om myran tillsam m ans.........................................................
11. :o StraxtN orrom hemliden h ö s lo g ...................................................

Skrindhd

1.:o

3.
2.
1.
1.
1.
2.
4.
2.
2.
2.
1.
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72. :o

13.: o

14. :o
15.: o

Rentjärns bäcken ifrån tjärn nedan till och med nådabäcken w id
desse bäckar finns rödningsland bewäxt med björk och wide ger
gott myrgräs, t i l l ..............................................................................................
I sydwäst om 3U dels mihl ifrån bolstaden N y tjärn kallat,fans m yr
slog kring hela tjärn och efter bäcken ifrån tjärn till des han faller
i rökån, och rödningsland w id rökån därstädes kan ungi färligen
till sammans a f kasta ......................................................................................
Litet närmare bolstaden härgmyran, af k a s ta r ..........................................
siöfoder finnes i rentjärn t i l l .........................................................................

5.

6.
1.
10.
Summa 43.

Detta sjöfoder och häcken No: 12. hade Gabriel Jonsson i Granträsk under sitt ny hygge låtit
insyna. Men emedan som desse lägenheter woro helägne öfwer en mihl ifrån Granträsk
N y hygge, och allenast
dels mihl ifrån Rentjärns ny hygge friwilligt a f för det till det
sednare.
Hushehofs Timber giärlsle och we dfång kan erhållas inom lU dels mihl.
Litet fiske kan finnas i Gåstiärnarne i öster ifrån Bohlstaden om V2 mihl.
Qwarnställe finns östan före, Bohlstaden i qwarnhäcken om V4 mihl.
1 händelse Sökanden Anders Mickelsson erhåller Konungens Befallnings hafwandes tillstånd
att desse lägenheter nyttja och upodla föreslås 20. frihets år hwilka Nybyggaren synes höra
åtniuta i anseende till den steniga jordmon och swaga ängar.
Uppodlings skylldigheter innom de första fem åren. Rödja för skog V2 tunneland, upptaga till
åker Vs dito. Uppsättja en stuga 9. Al:r innom knutarne och ett fähus för 10 kor, med
foderlada. På de andre fem åren rödja för skog till 1. Tunneland, uptaga till åker Vs dito.
Åkerhage uppsättja 100 famnar, uppbygga qwarn och badstuga uppsättja, så långt ifrån
gården, at ej fara är för eldswåda.
Sedan på de öfrige fem åren uppsättja andre nödige hus och änges lador, med förswarlig
åkerhage, samt diken i åker grafwa till nödtorft. Rödja för skog och upptaga till åker
aldraminst inom den tid då frihetsåren tillända lupit 2 Tunneland, utom hwad som på de twå
första fem åren föreslagit är. Således wara befunnit intyga a f Rentjärn d: 6. October 1786.
O lof Persson Lyksell
Erik Jonsson i Gransele. Erik Jonsson i Biörksele. Nämdemän.

E fter uppläsandet h ä ra f m ånde N ybyggaren Esajias Jonsson ifrån M alån
anföra, att the i A nders Mickelssons Sy ne Beskrifning å 7: de stället och w id
M alån ifrån Lom sele n ed effter på båda sidor belägne fy ra skrindlands
ängar, M alå N ybyggare i början a f deras N ybyggens anläggning w id och
om kring M alån b lifw it tillsynte, h w ilk e t ock m ed U tdrag a f thenne R ätts
d:27. Januarii 1769 hållne Protocoll styrkas wille, h w ar a f fants, a tt 100
skrindland äng w id och om kring M alån fö r thärw arande fy ra N ybyggare
blifw it anslagney ibland h w ilk e t skrindlandtahl Esajias Jonsson påstod att
inberäknade fy ra skrindor b lifw it beräknade, anhållande a tt thärw id
fra m fö r A nders Mickelsson w a r da bibehållne;
M en em edan i öfrigit a f angräntsande icke något härem ot w ar att p å m in 
na, och tillräckeliga ängar äntå effter Syne beskrifningen äro att tillgå. Så
hemställtes till H ögw älborne H e rr Landshöfdingens i orten om pröfwan
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och fastställande om icke A nders M icke Isson lika fu lt k u n d e förunnas att a f
the öfrige synte Lägenheter ett Krono N yb yg g e fa anlägga, om tillstånd
och frih e t hw ara honom therföre ålades hos K onungens höga Befallnings
hafw ande i orten ö d m iu k ansökning giöra.
Att Esajias Jonsson protesterar mot insyningen av vissa ängar är ju förståeligt. Att däremot
skattelandsinnehavaren Hans Ersson i Keppejaur (jfr M 1985:XXX) som 1775 instämde
Anders Michelsson för tinget inte har några invändningar till denna insyning förefaller lite
märkligt. Anders Michelsson dyker upp i Malås annaler första gången år 1769 där han ingår i
den grupp nybyggare som bosätter sig i Malåträsk och Fårträsk. Han återvänder dock till
”nedre landet” år 1776 för att nu återvända och insyna nybygget Rentjärn beläget inom
lappskattelandet Keppejaur (om Anders Michelssons tidigare bosättning i Malå, se M
1985:XXI, XXV, XXIX, XXXII och XXXIV). Detta nybygge är ett av flera som Anders
Michelsson låter insyna (jfr Bylund 1956:183), men det blir i Rentjärn som han på allvar slår
sig ned.
Anders Michelsson är en av de flitigaste av nybyggare i Malå. De allra flesta av dem kommer
från Norsjö socken. Det kan vara på sin plats att här påpeka att de som insynat Malåträsk,
Fårträsk, Lainejaur och Kokträsk alla kommer från grannsocknen. Trots, eller tack vare
detta, så har antagonismen mellan socknarna tidvis varit stark.

Anders Michelsson f. 1743 o. h. h. Catharina Ericsdr f. 1740 får tre barn: Cathrina f. 1774,
Anders f. 1777 och Sara f. 1780.
Framlidne Oskar Stenlund i Malå har lämnat denna traditionsuppgift som han hört
berättas: Anders Michelsson, ”Michel-Ant” påbörjade ett nybygge på norra sidan om
Åkrokbron. Vidare förmäler traditionen att ett barn dödats och nedgrävts i en tuva vid
Malån, en tuva som också kallas ”Michel-Ants tuva” . I barnets ena fot skulle en sax suttit
instucken. Barnets mamma skall ha hetat Malin. Så långt traditionen. Faktum är att Anders
Michelsson instämdes av samerna till tinget i Arvidsjaur två gånger under 1770-talet för
renstöld och tillgripande av för stora fiskevatten (jfr M 1985:XXXII och XXXIV). Det kan
ju förhålla sig så att fakta gett upphov till traditionen.

No. X L V II

22/1 1790

S:D : Sedan en w id N a m n N ils Jonsson ifrån Norsiön och Skellefteå Sockn,
hos K onungens B efallningshafw ande i O rten ansökning giordt om ett
Krono N ybygges inrättande uppå Lappm annens N ils Perssons land u ta f
the w id th et så kallade K rokträsket befinteliga åker= och ängeslägenheter, och H ögw älbem älte K onungens B efallningshafw ande redan igenom
Resolution a f den 8. A p ril Å r 1786. sam m a ansökan til behörig Syn och
undersökning w id D om stolen fö rw ist, så inlem nades nu th et thäröfw er
fö rfa tta d e Sy ne In stru m e n t som uplästes, lydande som fölljer:
Å r 1787 den 2. October bief fö r Nasafiells och Gustafsfäldts Bolags räkning a f underteknade
utsynt ett N ybygge i Söder 4. m il frän Arwidsjaurs kyrka w id thet så kallade Krokträsket, som
fölljer: Gårdsstället w id Krokträsket och Åker stället thär bredewid, i lutning emot Söder, till
2:ne tunnelands utsäde.
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Ängar
V2 mihl i Wäster från Bostaden på bägge sidor om Skiälträsk
älfwen rödningsland t i l l ..............................................................................................
Å samma ställe myrslogar t i l l ......................................................................................
I samma wäderstreck Stormyran myrslog t i l l ..........................................................
I A b borträsket Sjöfoder till ........................................................................................
/ ett annat träsk intil thet förra Sjöfoder ..................................................................
Norr om Krokträsket, myrslog t i l l .............................................................................
Längre i öster ifrån nyssnämde ställe w id en bäck Sjöfoder t i l l ..............................
Wägmyran, myrslog till ..............................................................................................
I Wisselträsket Sjöfoder t i l l ..........................................................................................
^ 4 dels mihl i Söder ifrån Bostaden Orrmyran myrslog t i l l ....................................
På nyssnämde myra i Öster och Söder funnos ock myrslogar till ..........................
Uppå sistnämde ställe hade Nybyggaren Anders Johansson ifrån Södra Grund
träsket till förene bärgat.

skrindhd
30:
2:
3:
2:
2:
9:
1:
1:
1:
4:
10:

Summa 65:
Qwarnställe i then såkallade Wisselträsk bäcken lU dels mihl ifrån Bostaden. Tillräckeligit
Timberskog, godt muhlbete samt husb eh o f sfiske. Således wara synt och befunnit intygas,
Johan Edström
Nils Nilsson i Myrträsk, Jon Larsson Myrträsk
Uppå Brukets wägnar, Sven Österberg.

H ä rw id fö re k o m m it N ybyggarne ifrån Södra G rundträsket, A nders J o 
hansson och A nders Gabrielsson bestridande N ils Jonssons synte Ängeslägenheterne uppå then såkallade Å rrm yran och w id Wisselträsket, så wida
berörde myrslogar tillförene theras innehafw ande N yb yggen i G rundträsk
w id första anläggningen synte och a f them bärgade; Och som a f N ils
Jonssons Sw ärfader fö r thetta N ä m d em a n n en Johan Johansson ifrån Fårt
räsk m e d g a f a t fö r G rundträsk N ybyggare b lifw it utsynt höslogar a f
Sjöfodret w id Wisselträsket och myrslog å Å rrm yran till 11. Skrin dland,
Synem ännen je m w ä l intygade at G rundträskarne thär å m yran arbete
m ed dikning nedlagt ock a tt the th ä rh a fw a gl:a Hässje Stoder, h w ilk et ock
N ils Jonsson nödgades m edgifw a, så b le f nu m ed bägges theras sam tycke a f
FJärads R ätten föreslagit, a tt G rundträsk N ybyggarne måge bärga ena
och N ils Jonsson andra delen a f Å rrm yran till hw ilken ända rået nu
utsattes i Söder och N o rr öfw er m yran ifrån thärw arande B jörkudden, så
at såkallade Flarken eller th et m äst sanka a f m yran ko m m e på G rundträskarnes sida, je m w ä l at Sjöfodret w id Wisselträsket till 2:e skrindland
sådant som th et w id utsyningen fö r G rundträsk b lifw it upptagit, them
skulle tillhöra, hem ställande till H ögw älborne H e rr Landshöfdingens
pröfning H ärads R ätten i all öd m iu kh et, om icke m ed om förm älte Före
drag m å till skillnad i m yrhöslogarne å Å rrm yran fö rblifw a, hälst dess-
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utom myrslogar à N ils Jonssons dehl å sam m a m yra fa st icke till utsatte
Skrindlands talet äro at tillgå, ock N ils Jonsson i öfrigt synes blifw a belåten
m ed a öfrige fy rtio ängarne, je m te lika ö d m iu k tillstyrkan att honom N ils
Jonsson em ot wanliga Frihets Å r k u n d e förunnas a tt a f alla öfrige synte
å k e r— och ängeslägenheter, et N yb yg g e få anlägga thär om honom tillsa
des a tt hos Kongl: M aij:ts Befallningshafw ande i O rten i största öd m iu khet sig anmäla.
Nils Jonsson kommer att insyna sitt nybygge vid en sjö som fått sitt namn, antas det, på
grund av dess fiskrikedom, Kokträsket eller på umesamiska Dualldama-jàuree. Enligt K H
Lundmark är platsen ett urgammalt samiskt boställe kallat Perrekavallen. När Nils Jonsson
kom hit, berättar K H , lär samerna ha flyttat från sin vall då de inte riktigt kunde trivas med
nybyggaren (se vidare i Liten historik om Malåbygden). Tack vare att det var Nasafjällsbolaget som insynade nybygget kunde man lägga sig så nära samernas boställe (jfr Bylund
1956:139). Det är oklart när Nils kom till Kokträsk. Klart är dock att han kom till
församlingen 1786, samma år som han gifter sig, och att familjen bor i Kokträsk året därpå.
Tvisten med grannarna i Lainejaur avlöper lyckligt i kompromissens hägn. Det är oftast när
nybyggarna bott på stället i några år som tonen vid tvister är hårdare.
Vigselbok för Arvidsjaur 25/1 1786: ... Vigdes ... drängen Nils Jonsson från Skellefteå
Nordsjön m ed Pig. Margareta Ericsd. r ifr Fårberget w id Malån. Samma dag vigs Margaretas
bror Anders med klockardottern Anna Johansdr från Abborrträsk.
Nils Jonsson (1759-1845) och Margareta Ericsdr f. 1763 får Jonas f. 1787, Margareta
f. 1789, Magdalena f. 1791, Cathrina f. 1792 och Christina f. 1796.
Nils Persson jfr N o. XLII. Nämndeman vid tinget 1788-1791.
Giftermålsmönster: Redan 1786, 17 år efter första insyningen, finns släktband etablerade
mellan nybyggena Fårträsk, Malånäs, Lajnejaur och Kokträsk.

N o. X L V III

2211 1789

S:D : Sedan Lappm annen Per Olofsson ifrån A rfw idsjaur instäm t N y b y g 
garen A nders Johansson Bäckström ifrån G löm m er sträsk, fö r thet thenne
utan behörigt tillstånd och föregången Syn nära intill thes å Lappskattelandet w arande gl:a w isten S tabur och R enw allar börjat hugga och sam m an
föra T im ber till husby ggning a t thärstädes Gårds ställe till ett N ybygge
anlägga, så fö re k o m m o thesse, then förre biträdd a f H err H andelsm annen
N ils D egerm an ifrån Piteå Stad, som yrkade, a it Per Olofsson å Lappskattelandet ifrån A nders Johansson tilläm nade intrång m åtte fredas. Anders
Johansson Bäckström åter uptedde till sw arom ål en sålydande skrift:
Enligit K onungens Befallningshafw ande Utslag, a tt Krono Betjente utan
w idare Rem iss böra utsyna de i Lappm arken a f Nasafjells Bolags D irecteurer uppgifne N ybygges tillfälligheter, anm odas w : krono Ländsm an Johan
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E dström , a tt fö r drängen A nders Andersson ifrån G lom m ersträsk utsyna
w id och om kring m örttjärnorne de a f honom uppfundne N ybrukslägenheter uti Lappm ännens och A ngräntsandes närwaro, och Syne Instrum entet
w id nästa H ärads Ting upwisas Fredricslund d: 13 Ju n ij 1788. Pä Silfw erw ärks Bolagets wägnar. Fredric H olm ström .
Och som Per Olofsson härutinnan instäm de talan, fa n ts wara a f sädan
beskaffenhet, a tt then ej rätteligen nu och förrän Syn föregät till alla sine
om ständigheter utrönas k u n n a t, sam t A nders Johansson anm ält sig wara
sinnad nästa Som m ar läta syna de hos H err M ajor H olm ström v id M ört
tjärnorne ansökte N ybygges lägenheter; Sä lät H ärads R ätten m ed thess
utlätande härutinnan anstä till nästa Ting, dä Syne Beskrifningen inlem nas, hw a rw id ock desse Parter utan widare stäm ning böra sig infinna.

No. X L IX

22/1 1790

S:D: Inlem nades och uplästes fö lljande Synebeskrifning:
Ar 1789. den 28 Junij kommo underteknade, at bese the Nybygges tillfälligheter som Anders
Johansson Bäckström ifrån Glommersträsk uppgifwit w id the såkallade Mörttjärnorne,
hwarest i en med Björkskog öfwer bewäxt Lid, något timber till Bostaden redan fants wara
framfödt, bestående then thärå til warande Åkerjorden a f sumpig och Stenbunden sandjord.
Änge slägenheter
Å Mörtselmyran myrslog t i l ........................................................................................
Wid Mörtselet ................................................................................................................
På norra sidan om Mörtselet en myra Bergmyran k a lla d .......................................
Bredewid bäcken 1U Mil i söder ifrån Bostaden bergwästbäcken kallad, rödningsland .................................................................................................................................
Thärutanföre å en myra hwaråtil bäcken sträcker sig, natturlig slog t i l ...............

Skrindhd
20
V2 .
6.
3:
3:

Summa 32l/2.
Qwarnstället emellen Mörttjärnorne och Hedbergstjärn. Hush eh o f sfiske i 2:ne små tjärnor
Sandtjärnorne och Mörtselet. Således wara synt och befunnit, intyga
Johan Edström
Nils Nilsson i Myrträsk, Anders Johansson i Grundträsk Nämdemän.

H ärem ot anfördes w ä l a f Lappm ännen Per och Jon O lo f ssöner, thet nägon
liten del a f theras Lappskatteland w id M örttjärnorne igenom fö rr berörde
N ybyggets utsy ning k o m m a i anseende til betet och fisk e t at förm inskas.
M en em edan saknaden a f fisk e i Sjöarne och R en betet ä the utsynte
A ngarne uppå om förm älte w idsträckta Lapp L a n d fa n ts wara obetydelig,
sä ansäg H ärads R ätten sädant ej böra hindra th et säledes obebodda
Landets uppodling, och ty p röfw ade skjäligt tilstyrka, thet Anders Johans
sons Bäckströms Son O lo f Andersson ät hw ilken Bäckström the synte
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lägenheterne sedermera upplåtit ku n d e em ot wanlige Frihet Års åtniutande förunnas rättighet th ä ra f et N yb yg g e inrätta, jem te antydan til O lo f
Andersson at thärom hos K onungens Befallningshafw ande i O rten i ödm iu kh e t ansöka.
Det är nu dags för det andra nybyggesförsöket i Mörttjärn. Redan 1772 upptogs en
nybyggeslägenhet (M 1985:XXVIII). Inte heller denna gång fullföljs insyningen. Det intres
santa i detta mål är att skattelandsinnehavaren för en gångs skull protesterar mot insyningen.
Detta trots att man vid tinget 1789 anför att det är fråga om ett objekt för Nasafjällsbolaget.
Vid insyningen av Malånäs (N o. XXXVII) förekommer inga protester. Per Olofsson
företräds av en handelsman från Piteå mot det mäktiga bolaget. Till målet 1790 har Per fått
fadern O lof Olofsson att ställa upp vid sin sida. Häradsrätten anser dock trots allt att
Hybygget får inrättas av en O lof Andersson, bror till sökanden 1789 Anders Andersson.

Per och O lof Olofssöner; jfr N o. XLII. Anders Johansson Bäckström i Glommersträsk
härstammar från Östanbäck i Skellefteå (jfr Bylund E, Glommersträsk by i Arvidsjaurs
socken, s 16. Geographica 19. Uppsala 1947). Länsman Johan Edström kommer från
Glommersträsk. Fredric H olm ström är en ledande person i Nasafjällsbolaget (jfr Bromé J,
Nasafjäll, s 305. Stockholm 1923). Nils Degerman är, trots detta mål, delägare i Nasafjälls
bolaget (se Bromé 1923:279).
Insyningen finns noterad i Bylund 1956:154f.

N o. L

22/1 1790 (R)

S:D : Upplästes en sålydande A fh a n d lin g :
A f sundt förnuft och moget betänkande ha f wer jag Erik Thomasson med min Kära Hustrus
bifall och samtycke, afstådt och upplåtit besittningsrätten a f m itt innehafwande Krono
Nybygge Fårträsk till Min Son Anders Eriksson, med wilkor, at han erlägger Femtijo
Riksdaler Specie, hwaraf dock hans egen tilfallande andel först afräknas, såsom utlösen til the
öfrige sine Syskon, m ed förbehåll, at Årl:n få nyttja 2:ne Skjälslands utsäde a f uppodlade
Åkren i sin och hustruns Lifstid samt at han föräldrarne under theras tiltagande Ålderdom
skjötas, m ed Barnslig lydno till handa går och them efter döden anständigt til grafwen
befordra.
Med ofwanstående wilkor förklara w i oss å ömse sidor nögda, som med wåra Namns
undersättande bekräftas. Arfwidsjaur den 23 Martij Å r 1789.
Erik Thomasson, Margareta Andersdotter i Fårträsk. Anders Eriksson i Fårträsk.
Wittna. Swen Österberg i Storafwawiken, Anders Johansson, Swen Swensson i Kåtaselet.

Och b le f inberörde afhandling, h w ilken u ti E rik Thomassons och A nders
Erikssons närwaro upplästes och a f them erkändes, til A ll m ed Lag enlig
säkerhet i dom boken införd, h w ilk e t til bewis thärom igenom utdrag på
begäran m eddelas skulle.

Förgånga: Se N o. XLIV.
Erik Thomasson (1732-1818) o. h. h. M arget Andersdr (1732-1804) får i äktenskapet åtta
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barn: Kelu f. 1758, Anders f. 1759, Margreta f. 1763, Christina f. 1765, Catharina f. 1768,
Magdalena f. 1771, Anna f. 1774, och Maria f. 1777.
Giftermålsmönster: Alla Eriks och Margets döttrar gifter sig med nybyggare i Arvidsjaur.
Kelu gifter sig med grannen Johan Johanssons son Erik år 1785 (jfr N o. XLIV), Margreta
äktar år 1786 Nils Jonsson från Kokträsk, Christina gifter sig med Erik Hindersson i
Kersonäs/Fjällbonäs år 1790, år 1795 gifter sig Catharina med Jon Hansson i Glommersliden, Lars Nilsson i Hedberg får Magdalena till hustru 1792, samma år gifter sig systern Anna
med Lars bror Nils i Hedberg och Maria gifter sig år 1800 med Carl Fredric Pehrsson i
Järvträsk.
Sonen Anders, hemmanstillträdare, gifter sig den 25 januari 1786, samtidigt som systern
Margreta, med klockardottern Anna Johansdr från Abborrträsk.
Testamente upprättas 26/9 1792: Det totala värdet uppgår till 250 RD därav 50 för
fastigheten. Av den lösa egendomen undantar föräldrarna inventarier till ett värde av 12 RD.
Av verktyg kan nämnas navare, hyvlar, åkerplogar, harv, ”klyf ahi”, timmerhake, bandhake,
skohammare, vävstol, spinnrock, 6 siknät, 34 sämre d:o, 4 båtar (1 i Skellefteälven, 1 i
Malåträsket), silversaker värda 11 RD 34 Sk m m.

No. L I

22/1 1790

S:D: A nm ältes a f Krono Befallningsm annen H ö g a kta d herr Friedr. Es.
Hasselhoun till skattläggning Benjam in Hanssons och Esajias Jonssons i
M alån innehafw ande K rono N yb yg g en , fö r hw ilka frihets åren till ända
gådt. Och som på effterfrågan härom th et intygades, a tt w id förenäm de
2:e N ybyggen, h w ilka är o lika stora w ä l är någorlunda fråstfri åker a f god
jordm ån, m en thärem ot m ycket swaga ängar sam t a tt hw arthera A boen
allenast h a fw er åker till en och en h a lf tunnas utsäde och ej fö d e r mera fy ra
kor, en häst och några sm åkreatur, så k u n d e thesse 2:e N ybyggen ej högre
skattläggas än till fy rtio skillingar, eller 20 skg:r Specie fö r hw arthera
Å boen i årlig ränta till Kongl. M aijt och kronan utsattes.
Nybyggarna i Malåträsk har inte lyckats så bra. Åkerarealen motsvarar 1 Vi tunnas utsäde/
nybyggare och ängsfodret föder fyra mjölkkor. Motsvarande tal i Fårträsk, vid skattlägg
ningen fem år tidigare; 2 tunnor och sex mjölkkor (N o. XLI). Vi får då också hålla i minnet
att Esajias Jonsson och Benjamin Hansson fått uppskov med skattläggningen i fem år
(N o. XXXIX).

N o. L I I

19/1 1792

S:d: Ingafs och uplästes N ybyggaren N ils Johanssons i Malånäs hos K o
nungens B efallningshafw ande i O rten giorde ansökning, at til ängesförm ering under des åboende N yb yg g e få låta utsyna någre ängar tilfaline
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som til behörig Syn igenom Resolution a f den 30. Julii 1790. och uppteddes
nu det där öfw er hållne Syne In stru m en tet så lydande:
Å r 1791. d: 30. Junii, hafwa underteknade efter förordnande synt Nybyggets gl:e ängar,
hwilka w id första utsyningen blifwit utsatte til en afkastning a f 26. skrindland, men numera
a f t agit, så att de nu ej mera än för 14 skrindland kunde anses, a f hwad ordsak fölljande nya
Ångeslägenheter utsyntes nemUn
Skrindi: d
I Sydost ifrån gården 1 V2 mil på dikesmyran kallad, naturlig slog t i l l .................
1
I samma wäderstreck w id Fårbäcken ifrån qwarndammet w id Båtforssen . . . .
3
I wäster 1 3U mil ifrån des gård på Långmyran ........................................................
2
På Saltm yran..................................................................................................................
3
I samma wäderstreck 1 3U m il w id S te n trä sk et........................................................
3
I Norr på Blasjaurmyran ............................................................................................
2
Wid bäcken ifrån Blasjaur til Skjelberget ................................................................
7
Summa 21
Wittne betygas a f Johan Edström
Nils Nilsson i Myrträsk Per Olofsson i Lappträsk.

Nämndemän

Och em edan det intygades, a t näm de N yb yg g e nu fö r tiden, innehade
m ycket swaga ängar, sam t här w id u ta f angräntsande icke w ar något at
påm inna; s å fa n t H ärads R ätten skjälugt tilstyrka, det N ils Johansson m å
tillåtas a t inberörde synte Ängeslägenheter under des N ybygge få intaga
och uparbeta, om ytterligare tilstånd hw artil honom derföre åligger, at hos
Konungens höga B efallningshafw ande i O rten ödm iu k ansökning giöra.

Ett av nybyggarens svårigheter är att uppehålla nivån på avkastningen av ängarna. Nils
Johansson har hamnat i svårigheter då fodret till korna har minskat med nästan hälften.
Turligt nog finner han ytterligare ängsarealer som gott och väl ersätter bortfallet. Nybyggar
na känner till olika metoder att hålla uppe ängsavkastningen. Gemensamt för dem alla är att
vatten under en period av året får flöda ut över ängen. Metoderna har ingående redovisats av
Erik Bylund (Bylund 1956:307-324).

Nils Johansson o. h. h. Martha Jacobsdr, se N o. XXXVII.
Testamente: Nils dör 1806 och änkan upprättar testamente 23/1 1807. Lösöre inklusive
utestående skulder uppgår till ett värde av 215 RD. Däremot är det omöjligt att värdera
nybygget: N ybygget kunne icke omröras at wär deras emedan ingen w et om det hörer
Kronan heller Nasa Bruket till. Försök att ändra på detta tillstånd görs under år 1806 då det
omnämns i bolagets handlingar att nybyggaren påstår att nybygget är krono (Bylund
1956:150). Nybygget håller 8 kor, 2 hästar, 1 ”Winters O xe”, 1 ”qwiga utan kalf”, 2
spädkalvar samt småkreatur.
Bland redskapen märks kvarnhacka, slagjärn, lodbössa, rasp, skohammare, hovtång, rak
kniv, 1 not, 64 nät, 6 båtar och ”en half lått i Lenijaurs båten”, vävstol, ”krus höflar”, ”Dala
Slipsten” , spinnrock m m.
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No . LUI

19/1 1792

S:D: Inlem nades och upplästes A nders Gabrielssons ifrån Södra G rund
träsk och A rfw id sja u r hos K onungens Befallningshafw ande i O rten ingifne ansökning om ett Krono N ybygges uptagande w id Lainejaur 3, m il i
Söder ifrån A rfw idsjaurs K yrka, som til behörig Syn och undersökning
igenom Resolution a f d. 27 D ecem ber 1790 b lifw it förw ist; Och uppwistes
det däröfw er hållne Syne Instrum entet, så lydande:
Å r 1791. den 28. Junii hafwa underteknade efter förordnande Synt de a f Anders Gabrielsson
w id Lainejaur Nybygges lägenheter och befunnit som fölljer
På söder sidan om Lainjaur hwarest gården kommer at byggas finnes stenbunden och grof
Åkerjord för 2 tunnors utsäde.
Ängar.
Skrindi: d
3U. mil ifrån bostaden i Norr på wågträsk myran myrslog til ................................
I samma wäderstreck w id wågträsket my rslog till .................................................
/ samma wäderstrek w id tågtjärn ........................
På Spikstarrmyran .................................................
i samma wäderstrek på få rm y ra n ..........................
V2 . mil i samma wäderstrek w id bäckwiken
I öster på tjärn myran .............................................
I öster på Stormyran ...............................................
V2 . mil i öster på K å ta m y ra n ..................................
I öster på Bränbergsm yran....................................
V2 . mil i öster på Björkmyran ................................
V2 mil i Söder w id Bränmyrbäcken rödningsland
I Söder på Långmyran ................................................................................................
V2. mil i söder på M årkm yran .........................................................
V 2. mil i wäster på Luinijaurs myran .........................................................................
1 wästerpå Brattmyran ..............................................................................................
V2. mil i wäster på K orsm yran......................................................................................
I Norr på Grundträsk my r a n ......................................................................................
V4. mil i Norr på R alkm oran ........................................................................................
lU. mil i wäster på träskmyran ..............................
Till wäster w id Q w a rn b ä ck en ...................................................................................
JA. mil i wäster w id träskbäcken.................................................................................
I wäster på Skjälfträskm yran......................................................................................
3U mil i wäster w id A ekas bäcken rödningsland til .................................................
Grundträskmyran .......................................................................................................

1
2

2
3
2
2
1
1
1
1
3
2
1
10
1

Summa 48
I övrigt fants Qwarnställe i Grundträsk bäcken, tilräckeligt m ed bete och timmerskog samt
Husbehofs fiske i Lainijaur, Grundträsket och Stora Skjäbträsket.
Således war a Synt och förrättat intyga. Johan Edström.
Nils Nilsson i Myrträsk. Per Olofsson i Lappträsk. Nämdemän.

Och som em ot föregående utsy ning u ta f angrändtsande icke någre p å m in 
nelser giordes så fa n t H ärads R ätten skjäligt tilstyrka, det a f inberörde
Synte A gor och lägenheter et Krono N yb yg g e m å inrättas, och wanlige
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frihets Å r bestås, hw arom je m te tilstånd til N ybyggets uptagande Sökan
den hos K onungens H öga Befallningshafw ande i O rten i ödm iu kh et bör
sig anmäla.
Nu etablerar sig nybyggare nummer två vid den fiskrika Lainejaur. Liksom sin granne
kommer Anders Gabrielsson från Norsjö. I fråga om det viktiga ängshöet kan han bärga 48
skrindor medan grannen, först på plan, insynat ängar inrymmande 90 skrindor. Om ängsinnehavet är i minsta laget så är det bättre beställt med fisket. Med fiskerätt i tre fiskrika sjöar
behöver familjen inte oroa sig för det dagliga brödet.

Anders Gabrielsson f. 1746 o. h. h. Sara Johansdr f. 1741 får barnen Gabriel f. 1777,
Magdlena f. 1779, Johannes f. 1780, Anders f. 1781 och Margaretha f. 1788. Enligt
Norberg 1986:15 kommer Anders från Norsjö. Hustrun Sara Johansdr är syster till grannen
Anders Johansson. Hon kommer från Långträsk (jfr Norberg 1986:60).
Ackasbäcken: Kan inte beläggas. Det kan vara fråga om ett annat namn för Skeppträskån
eller något av dess biflöden.

No. L I V

20/1 1792

S:D: Sedan H ärads R ä tten sisthe Ting u ti tw istigheten emellan L appm än
nen N ils Persson och Sjul Nilsson, K ärande, och Lappm ännen Per och Jon
Olofs Söner, S w ar ande, om skillnad och delning i deras sam fälte betesland,
til Syn N ä sth e Som m ar a f N ä m d em ä n n en Lars Johansson och Swen
Andersson i Parternes närwaro utstält, så fö reko m m o nu näm de Parter,
Sjul Nilsson och afl:e N ils Perssons E nka Karin N ils dotter, tillika m ed Per
och Jon Olofs Söner, då om förm älte Synem än inberättade, at grändts och
skillnad dem em ellan på det sättet b lifw it uppgången ifrån Lainiw ard
emellan 2:ne Berg til Storastaffo litet w äster om K jelakjåcki öfw er et träsk
til landet K ålfikaw a och därifrån til N iurisstarfw o och så widare öfw er en
m yra Raijjegas till Lussosäfwa. Och som Parterne til om förm älte råskill
nad sam tyckte m ed w ilkor, a t n yttja fis k e t i Sjöarne på sätt som tilförene
w anligit warit, så lät H ärads R ä tten fastställande häröfw er meddela,
därom Parterne underrättades.
Vid tinget 1791 får man veta anledningen till kravet om delning. Kärandesidan, Sjul Nilsson
och Nils Persson från Duoldemjaur, kräver att de svarande, Per och Jon Olofsson från
Lainejaur, avstår hälften av det samfällt brukade beteslandet trots att deras hittillsvarande
andel utgör en tredjedel av samfälligheten. Kravet bestrids av svarandeparten. Till detta ting
har syn genomförts av häradsrättens utsända, nämndemännen/samerna Lars Johansson från
Lomträsk och Sven Andersson från Betsatjaur. Parterna samtycker till delningen men vill
trots detta inte dela fisket i berörda sjöar. Vi får inte veta om det förekommit någon
förändring i andelarnas storlek trots att detta var anledningen till att frågan kommer inför
tinget 1791.
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Nils Persson, Sjul Nilsson, Per O lofsson och Jon O lofsson, se N o. XLII.
Nämndemän: Nils Persson (kärande) avlider före målet kommer upp 1792 och ersätts där av
Per Olofsson (svarande).
Olavi Korhonen har tolkat namnbeläggen på följande sätt: Storastaffo = ”stora båtlän ningen”, staffo = båtlänning, fjr Collinder 1964:209, stàr’fu. Kjelakjåcki betyder troligen
”bäcken där man snarar (fågel)”, jfr kiella = snara, Collinder 1964:85. Kålfikawa, möjligen
”Uggleviken” efter skuol’fe, Collinder 1964:202. Niurisstarfwo = ”den dåliga båtlänningen”, jfr neu’re= dålig. Jfr Grundström H , Lulelapsk ordbok, s 587. Skrifter utgivna genom
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, serie C :l. Uppsala 1948. Raijjegas, möjlig
tolkning är ”mitt på gränsen” efter kas’ka, Collinder 1964:81, och rådje, Collinder 1964:169.
Lussosäfwa, svårtolkat men möjligen knutet til ”tung/svår”, jfr låssada i Schlachter 1958:59.

N o. L V

21/1 1793

S:D : Förordnades Tolfm an H ans Er sson i Kjäppejaur jem te Lappm an Sjul
Jonsson i Werpjaur, såsom Syskone barn m ed afl:e N ils Perssons i Tullanjaur efterlem nade O m yn d ig e Barn a t wara dessas Laga Förm yndare, till
föllje h w a ra f H a n s Ersson och Sjul Jonsson böra w id sam m a Förm ynderskap sig så skicka, som lagen om förm yndares Skyldighet stadgar.
Nils Persson dör vid 47 års ålder. De tre flickorna är då 12, 9 och 3 år gamla. Ett tungt ansvar
läggs på modern Karin Nilsdr. Mor Segri och bror Sjul finns med som stöd. Enligt ärvdabalken i lagboken måste barnen ha förmyndare tills de fyllt 21 år (SRL:39). I kapitlen XXII och
XXIII i samma lag finns föreskrifter för förmyndarna bl a hur de ska uppteckna egendom,
upprätta räkenskaper osv (SRL:40-42).

Nils Persson och Sjul N ilsson med familjer se N o. XLII.
Segri Pehrsdr (1726-1800), Hans Ersson (1729-1803).
Tullanjaur = Duoldemjaur/Kokträsk.

No. L V I

21/1 1793

S:d: Uppå begäran det Sw enska N ä m d en s antal än ytterligare ku nde
förökas så w ida rum därtil gafs och N ybyggare som oftast behöfw a Swänska N äm dem äns biträde; Utsågs N ybyggaren E rik Johansson i Fårträsk till
N äm dem a n sam t intogs därföre efter aflagd Tro och H uldhets sam t D o 
mare E d till Säte bland de öfrige R ättens Ledam öter.
Så snart nybyggarna kommer till Arvidsjaur inleds förändringar i nämndemannakårens
sammansättning. Förste nämndeman från nybyggarleden blir Per Israelsson Käck som 1761
väljs in i nämnden. Sedan har nybyggarna 2 representanter i nämnden fram till och med 1793
(1794-1798 är förhållandet 5/5). Redan år 1799 är nybyggarna för första gången i majoritet
(5/4) i nämnden. Nybyggarnas hänvisning till språksvårigheter är intressant framförallt som
en upplysning om att samerna fortfarande är trogna sitt modersmål.
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Befolkningstal: Först o. 1810 överstiger antalet nybyggare antalet samer.
Erik Johansson son till Johan Johansson i Fårträsk.

N o . L V II

21/1 1793

S:d: Lagförde L änsm an Johan Edström Lapp Pigan Catharina N ilsdotter i
H erts jaur, fö r l:te gången ö fw a t enkelt hor, som efter hennes uppgift
skulle skjedt m ed gifte Lappm annen Erik Larsson ifrån Sleppe jaur. C atha
rina erkände genast at hon näst fö re sistleden Julhälg fra m fö d t et än
lefw ande Flickebarn, h w a rm ed hon än ytterligare påstod at näm de Erik
Larsson henne häfdat. M en E rik Larsson härom tilfrågad, yrka d e enträgit
det han kjöttslig beblandelse m ed Catharina N ilsd:r aldrig bedrifw it: Och
som Catharina N ilsd:r ej ku n d e fra m w isa någre skjäl därtil at Erik Lars
son wore Fader till det a f henne fra m fö d d e Barnet; A ltså aktade H :ds R :n
m ed 17:de Cap: 33§: R:gns B:n enligt E rik Larsson i detta m ål befria, sam t
ålägga C atharina N ilsdotter, likm ä tig t 55:te Cap: 1:§ Miss:ns B :n fö r l:ta
resan begångit Lägersm ål böta Fem daler Silf:m t m ed En R iksD . r 32 skr
och till K yrkan u tgifw a T w å daler sam m a m y n t eller 32 skr:, hw arförutan
hon bör enskilt skrifas och aflösas i Sacristian.
Ibland blir livet svårare att leva för oss människor. För Catharina, eller Karin som hon också
kallas, har en svår tid just börjat. Fem år senare dör Karin endast trettio år gammal. Barnet
Karin lämnas ensam med mormor Sara, 67 år gammal, och morbror Pehr med familj, bl a
kusin Ingrid två år gammal. För gamle länsmannen Erik Larsson är det också en tragedi att
som aktad före detta länsman, 54 år gammal, anklagas för att ha ”rått” dottern till skickaren
vid tinget med barn. Inga som helst bevis eller försök att söka sig fram till bevis presteras utan
uppgift står mot uppgift. Därför fälls, efter lagens bokstav, Catharina för brottet lägersmål
levande bevis som hon är. Erik däremot frikänns från anklagelsen.
Catharina Nilsdr (1758-1798) dotter till skickaren Nils Sjulsson (1721-1795) o. h. h. Sara f.
1731 från Herts- Hjertejaur/Maosjaur.
Erik Larsson (1738-1811) och hans 2:a hustru Sigrid Pehrsdr (1726-1800). Av fyra barn
från förra giftet med Sara Sjulsdr (1740-1779) finns Ibba f. 1765 kvar i livet. Inget av de tre
andra barnen blev äldre än två år. Sista barnet sonen Abraham föds och dör 1779.
Skickare: domarens biträde.

No. L V III

21/1 1793

S:d: Framropades Lappm an E rik Larsson i Släppträsk, at såsom instäm d a f
Bergs Fogden C arl Lœstadius fö r det han under påstående m arknad w arit
m ed drycker öfwerlastad; m en denne fa n n s än icke tilstädes änskjönt här
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intygades wara Lagl. tilsagd a tt sig w id W:e inställa sam t pliktfäldes
därföre till 16 skr. Enär Saken w id det Rg:ns tim m an led til slut äter
upprepades, fö re k o m E rik Larsson, erkännande sin förseelse, sam t stäm 
ningens riktighet, da sedan det b lifw it intygat, at denne fö r dryckenskap
tilförene icke w arit Lagförd, H :ds R :n ifö rm ä g o a f Kongl. Förordningen
under den 17. A p ril 1733 ålade Erik Larsson a tt fö r ett sådant dess fyllerie
böta 1 R D :r 32 skr.
Det har varit en svart dag för Erik Larsson. Men än är det inte slut. Den mäktige bergsfogden
har sett honom ”överlastad av starka drycker”. Eftersom det är första gången Erik fälls för
fylleri blir boten relativt låg.

Kungliga förordningen: Förordning emot Swalg och Dryckenskap.
Införsel av brännvin: Myndigheterna utfärdade 1723,1740 och 1743 förbud mot införsel av
brännvin till lappmarkerna (von Düben G, Om Lappland och lapparne, s 473. Stockholm
1977). År 1758 anklagas bonden Johan Abrahamsson Lill-Piteå för att ha skickat en kagge
brännvin till klockaren Anders Johansson ” ... att försälja till Lappallmogen, ...”.
Petrus Læstadius skriver följande om dryckenskapen i lappmarken vid marknaden: ”D et
spirituösa marknads-lifvet är eljest likasom ett slags mode och har gammal sedvana för sig,
hvarföre man nästan är tvungen att rätta sig derefter, likasom man vid moder i klädsel måste
vara verlden lik och skulle förefalla pedantisk och löjlig, om man ej confirmerade sig, ehuru
löjligt modet än kan vara. Också lärer detta ordspråk vara ingen obekant: den, som sviker uti
dryckom, sviker ock i androm styckom ” (Læstadius P, Journal, s 140. Stockholm 1831).

No. L IX

21/1 1793

Beswärade sig Länsm an Edström öfw er Lappm ännen O lo f Siulsson och
Erik Andersson i K ickjaur sam t gl: Sjul Eriksson i Geppejaur, fö r det dessa
èj hörsam m at Länsm ans dem sisthe Julhälg gifne tilsägelse at sig i Piteå till
Skjutsning a f Borgare skåpets gods infinna.
Och em edan desse ko m n e S:den ej ku n d e en sådan sin försum m else
wedersäga, utan föregåfw o allenast någre utan bewis beledsagade hade;
hwaruppå H :ds R :n ej ansåg något afseende böra hafwas.
Ty blefw e fö rr bem älte O lo f Siulsson, E rik Andersson och Sjul Ersson i
anledning a f 28:de Cap: 7§ Byggninga B:n, fä ld e at hw ardera böta sine
Sex M arker Silf:m ts m ed 24 skr, och til fö reko m m a n d e a f slika klagom ål
hädanefter utsattes uppå Länsm ans anhållan ett w ite a f 1 R D :r 32 skr,
hw artil utom böter efter Lag den eller de Lappm än som hädanefter
beträdas m ed a t fö rsu m m a skjuts, då Touren därtill på dem står, skola
förfallne wara h w ilk et Beslut, på det o kunnighet därom ej m å K unna
förelem nas, årligen bör h w ar je Julhälg å Predikostolen i A rfw idsjaurs
K yrka Kundgiöras.
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Det är inte bara en gång som samer står inför domarskranket för försummelse att skjutsa
borgerskapet eller deras gods. Med dagens värderingar är det svårt att tänka sig att man skulle
ställa upp och transportera köpmäns varor till en marknad på grund av laga tvång.

Sjul Eriksson i Geppejaur, jfr N o. XLII.
Domboken 1797: Förekommo Handelsmännen i Piteå Stad, Samuel Degerman och Nils
Clausén, anmälandes, at Borgerskapet oaktat Länsmannen härstädes tidigt tilstälde requisitioner på skjuts Renar, på långt när ej bekommit så många, som til deras wahrors forsslande
hit up til marknaden erfordrats, utan måst dem m ed hästskjuts til större delen fortskaffa
bewisandes med ett Konungens Befallnings Hafwandes den 15:de Januarii A r 1756 gifne
utslag, at en sådan skjutsning owilkorligen blifwit LappAllmogen ålagd, ... dombok Arvids
jaur 24/1 1797 (R).
Byggningabalken 28 Cap 7§: ... Försummar bonde eller borgare skjutsen; böte med sex
marek. SRL:99.

No. L X

21/1 1794

S:D: U ti en frå n förra Tinget upskuten sak emellan L appm an Per Olofsson
i L eew a ttn et K ärande och C lem et Nilssons E nka Sara C lem etsdotter jem te
hennes om yndiga Barns förm yn d a re, T olfm an Sw en Andersson och Lapp
m an N ils Jonsson der sam m astädes Sw arande, angående Landdelning;
Förekom m o bem älte Parter i egne personer, inlem nandes upskofs Protocoll
under den 22 Januari fö r ledit Å r, h w a ra f inhäm tades, det H ärads R ätten,
i anseende dertil, at någondera Parten ej ku n n a t sin talan utreda, fö ro rd 
nat Tolfm ännen H ans Eriksson i Keppejaur och Per Olofsson i Lannejaur
at nästpåföljande som m ar då bar m ark blefw o u ti wederbörandes närwaro
genom besigtning å stället sig i detta M ål underrättade gjöra, sam t berät
telse om och huru w ida delning a f ifrå g a w arande R enbetes L and kunde
skje, w id detta Ting afgifw a.
H äruppå anförde Förm yndarena det R enbetes L a n d et L eew attnet borde
så fördelas at K äranden få r sin lott på södersidan om Skellefteå E lf sam t de
om yndige på den norra; H w a re m o t Käranden åter yrkade det m åttte
fö rb lifw a enligt Synem ännens delning: Och sedan förbem älte H ans Eriks
son och Per Olofsson härw id tilkä n n a g ifw it at de w id besigtningen fu n n it
bäst wara så dela berörde R enbetes land, at Käranden få r landet på södra
sidan om E lfw en och i anseende til swagare R enbete derstädes äfw en
sträcka sitt om råde norrom densam m a til så kallade W ägmyran, widare til
Björkbärget och högsta kullen d e r a f så til en udde i L eew attnet, Fållnäset
benäm d och sluteligen Ö ster om L eew a ttn et til B jörnw iken, sam t härhos
jem w ä l intygats det Parterne i och fö r R enbete äro lika behöfw ande om
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Land, sam t at F örm yndaren N ils Jonsson endast är stridig och under sken
a f de om yndigas rätt w ill drifw a Per Olofsson på Södra sidan om Elfw en,
fö r at sjelf få begagna sig a f L a n d et på den norra; A k ta d e H ärads R ätten
skjäligt det om tw istade L a n d delningen bör w id ofw anberörde Synem änns utsatta om råden fö rb lifw a , och antyddes derföre Parterne at sådant
låta sig til efterrättelse tjena.
Den del av lappskattelandet som ligger söder om Skellefteälven har sitt huvudviste vid
Racknäs. Namnet på landet kommer att bli Partoge-lante efter Partoge, dvs Bastuselet (jfr
Wiklund K B, Etnografiska anteckningar från skogslapparna i Malå. Västerbotten. Umeå
1920).
Anklagelserna för dubbelspel från Nils Jonssons sida är ganska starka. Man nöjer sig dock
när häradsrätten fastställer synemännens förslag till delning. Betecknande nog får innehava
ren av den södra delen ett område norr om älven med motiveringen att betet för renarna på
södra sidan är svagare. Dvs betesfrågan är överordnad naturliga geografiska gränsmärken,
dvs tvärtemot hävd (jfr Hultblad F, Övergången från nomadism till agrar bosättning i
Jokkmokks socken, s 87. Acta Lapponica XIV. Stockholm 1968). Petrus Læstadius menar att
orsaken till att samerna började dela upp de vidsträckta lappskattelanden nere i skogslandet
var följande: Imellertid hade Bya-Rätterna blifvit rent a f nedlagda, hvilket den sist afträdde
Domaren, hvilken i nära 50 år döm t i orten, sagt sig hafva varit orsaken till, såsom ock troligt
nog kan vara. Man ville väl draga allt under Härads-Rätten. Læstadius 1833:311. Byarätten
var den instans inom lappbyn som avgjorde tvister om beten etc inom byns hägn. Læstadius
skriver bl a: Anda till 1790-talet har jag icke sett något enda utslag a f Landshöf dinge Embetet angående Renbetes-Land eller någon på sådant meddelad Immision (Læstadius
1833:303).
Pehr Olofsson i Levattnet, f. 1764 o. h. h. Botela Jonsdr f. 1766. Clemet Nilsson (17341787) o. h. h. Sara Sjulsdr f. 1743.
Partoge: Bar’tasuvvan = Bastusele (jfr Schlachter 1958:11).
Domaren som Læstadius refererar till är C F Furtenbach.

No. L X I

21/1 1794

S:d: M ånde w ä l Lappm an Sjul Ersson i Kjeppejaur efter stäm ning tiltala
Anders Andersson och H a n s Larsson i Lappträsk, N ils Ersson i Labbejaur
sam t O lo f Andersson i Jerfw esja u r,fö r det desse undandraga sig deltagan
de uti den betalning K äranden, såsom Sw arandennes O m bud, fö r skada a f
R enK reatur til B önder i Skellefteå Sockn utlagt, och hw ar Käranden
förm älte återstå 2 R d :r sam t fordrade äfw en fö r sidst derw id hafde
besfwär En Riksdaler: M en som Sw aranderne sådant aldeles nekade,
sågandes sig ofta tilförene få t t betala och h a ft besfwär fö r K: dens R enkrea
tur, utan a t den sidstnäm de nu ku n d e något härom utreda; Altså upskjöts
Saken til nästa Ting h w a rtil K äranden m å skaffa sig utdrag a f Skellefteå
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H ärads R ätts Protocoll frä n fö rled it Ars W drTingy sam t Parterne uppä
ågångne stäm ningen i händelse förening ej m ellan ko m m er sig äter instäl
la, h w ilk e t dem genast föreständigades.
Till att börja med är det intressant att beslysa villkoren för samerna inom lappmarksgränsen
vad gäller ”hötramp” under 1790-talet. Lappmarksreglementet från år 1749 ligger till grund
för en dom vid häradsrätten i Arvidsjaur år 1784 där nybyggarna förbjuds att: ... tillfoga
Lappmännen inträng och skada på deras renbete, fiske och djurfång, så vida de böra förbliva
inom de dem tillsynte åker- och ängsbruk, som är deras göromål och näring, samt instänga
deras ängar och höstackar (Bylund 1956:247). I en resolution utfärdad av Konungens
Befallningshavande år 1785 friskrivs samerna från skadestånd för höskador om höstackarna
inte är väl inhägnade (Bylund 1956:247). Lappmarksgränsen fastställdes de första åren av
1750-talet. Den innebär bl a att bönderna från ”bygden” inte längre kan nyttja lappmarken
för djurfång eller fiske: gränsen ska fungera åtskiljande mellan jordbruksnäringen och
rennäringen. År 1756 klagar ”lappallmogen” över det intrång som bönder från Skellefteå
tillfogar dem. Häradsrätten dömer: ... w id fem dir Smt:s wite förbiuda Bönder från bem:te
Sochnar att inom Lappmarksrået befatta sig med fiskande, skiutande eller andre Wånor ...
(dombok Arvidsjaur 27/1 1756). Därmed är det intressant att se hur frågan bedöms av tinget i
Skellefteå där samerna döms till skadestånd, förutom för skador på hässjor och i hölador,
även för ”rentramp” på ängar i största allmänhet (dombok Skellefteå 14/5 1793).
Skötesrenar. Många nybyggare nedanför lappmarksrået har skötesrenar, dvs deras ägandes
renar sköts av samerna (jfr M 1985:VIII).
Samerna instäms av Anders N ilsson och Anders Jonsson i Bastuträsk, Anders Andersson
i Holmträsk och Nils Nilsson i Röjnoret. Som vittnen inkallas förgångsmannen Nils N ilsson
i Bastuträsk och Anders Thomasson i Kattisträsk.

No. L X II

21/1 1795

S:d: Kärade nybyggaren N ils Jonsson i K okträsk til N ybyggaren A nders
Gabrielsson i Laine ja u r m ed påstående om närm are rätt till någre fö r a f
Swaranden tilernad N y bygge sinrättning utsynte Änges Lägenheter w id
W ogträskbäcken och m yran a f sam m a n a m n , til styrko hwarföre a f K: den
upwistes Kongl. M aijt:s B efallningsH afw andes, å en den sidstnämdes
ansöknings skrift, den l l : t e J u n ii 1791, teknade Resolution, at få u n dersitt
N ybygge ytterligare intaga Storm yran, W ogträskm yran och hoslogen w id
Barojarfwi, s å fr a m t sam m a Lägenheter tilförene ej b lifw it någon annan
up låt en;
D erem ot S:den fö reted d e Protocolls Utdrag a f den 19:de Januarii 1792
sam t Konungens B efallningsH afw andes sam m a Å r den 14:de M artii
Anders Gabrielsson m e ddelte tilstånds Utdrag, at u ta f de uti det i berörde
Protocoll intagne Syneinstrum ent, näm nde Å k e r= och ÄngesLägenheter
w id Lainijaurm yran inrättå ett Krononybygge, erkännandes Swaranden
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at de uti Syne In stru m en tet till tre skrindland uptagne Höslogarne w id
W ogträskm yran sam t W ogträsket äro de sam m a som uti Nils Jonssons
tilstånds Resolution omröres under nam n a f W ogträskm yran, m en at den i
Swarandens Syne Beskrifning anteknade Storm yran, wore en annan L ä 
genhet, än den som K :den under ett d ylikt nam n sökt: Och thy aktade
H :ds R :ttn skjäligt, det N ils Jonsson bibehållas w id höslogenpå Wog- eller
W ägträskm yran, såsom deruppå ägande äldre Utslag, än K:dens ofwan
om förm älte N ybygges Im m ission h w ilket afsades.
Detta mål utvisar framförallt bristerna i myndigheternas registrering av ängar vid nybyggesinsyningen. I detta fall måste nybyggarna göra sig omaket att föra frågan till tinget. Enbart
namnbruket för utägorna/myrarna är ju av det slaget att det inbjuder till missförstånd.
Rätten konstaterar bl a att kärandens och svarandens ”Stormyra” inte är en och samma myr
trots att de är grannar.

Barojarfwi: pårru = våg. Ordet är ett lån från fornnordiskans båra (jfr Collinder B, Ordbok
till Sveriges lapska ortnamn, s 152. Stockholm 1964). Barojarfwi är det samiska namnet för
Vågträsket.

No. L X III

21/1 1795

S:d: E fter något sam tal emellan N ä m d em a n n en A nders Johansson i Lainejaur Kärande, och Lappm ännen N ils H ansson, Sjul Nilsson sam t Jon
Jonsson, Swarande, angående det dess nästl. H öst i otid och innan K:den
hu n n it afhäm ta dess Siöfoder och frä k n e wästan G rundträsket; fly tta t
m ed sine R enar i negden der a f sam t låtit dem giöra Anders Johansson
skada till om kring fe m skrindor frä ken h ö Förklarade sig willige ersätta
halfw a skadan m ed En R D :r hw aråt K:den nögdes: Och thy antyddes
S:derne sådant orägerl. at efterkom m a.
Över detta mål ligger en anda av att komma överens. Detta har också protokollskrivaren
fångat med orden: Efter något sam tal... förklarade Swaranderne sig williga ersätta halfwa
skadan .... Att renarna gärna äter fräken omnämns av Petrus Læstadius :Ä r höet blandat med
fräkne (Equisetum) eller missne (Trifolium Aquaticum), då är isynnerhet renen begärlig
derpå. A f själva höet äter han eljest icke rätt m ycket,... (Læstadius 1833:440). Samerna väljer
kompromissens väg för att lösa frågan. Enligt KB:s resolution år 1785 är samerna inte
skadeståndsskyldiga om fodret inte är inhägnat på något sätt. Det kan ju också förhålla sig så
att detta mål är ett exempel på en förskjutning i rättens bedömning i mål av denna typ.

Anders Johansson, se N o. XXXVIII. Sjul Nilsson, se N o. XLII. Nils Hansson f. 1773
gifter sig den 8 mars 1793 med änkan efter Nils Pehrsson i Duoldemjaur, Karin Nilsdr
f. 1755. Nils Hansson flyttar till Duoldemjaur från Maddejaur i och med giftermålet. Nils
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föräldrar är Hans Nilsson o. h. h. Anna. Nils och Karin får två döttrar, Anna f. 1794 och
Brita f. 1797. Om Nils Pehrsson se N o. XLII. Jon Jonsson finns det flera av men troligen
rör det sig om Jon Jonsson f. 1757 från Gransele lappskatteland.

N o. L X IV

21/1 1795

S:d: Beswärade sig N ybyggaren A nders Gabrielsson i Lainejaur efter
stem ning på dess Svåger och G ranne N ä m d em a n n en A nders Johansson
dersammastedesy angående det denne m åtte lem na ett K;dens Äng> L ång
m yran kallady i fr e d fö r Boskapstram p sam t hete, så w ida A nders Gabriels
son ej m ägtade stänga sam m a A ng: och ehuruw äl Anders Johansson
likm ätig t å A nders Gabrielsson tagna genstem ning Klagade att denne
äfw en låtit dess K reatur heta på Sw arandens A n g G rundträskm yran, sam t
at Långm yran w ore Parternes gem ensam m a fäbetesm ark och ej insynte
under A nders Gahrielssons N yh yg g ey utan till nyss näm de h e h o f särdeles
om W årtiderne oum bärlig; D ock som sådant intygades ej wara m ed
sanning och w ärkel. förhållandet enligt sam t A nders Gabrielsson nekade
at hans K reatur någonsin w arit på G rundträskm yrany bewisandes m ed
Protocolls U tdrag a f den 19 Januarii 1792, at m erherörde Långm yran är
under dess N yb yg g e utsynt; A ltså fa n n H :ds R ätten skjäligt, antyda
A nders Johansson, at w id åw ärkans bot hädanefter afhålla sine K reatur
frå n nystom näm de Ä ngesL ägenhet til dess den h w ar je Å r hinner a f bergas:
M en ifrån A nders Johanssons ohewiste Käran på åw ärkan å G rundträsk
m yrany b ie f A nders Gabrielsson befriad.

No. L X V

22/1 1796

S:D: E fter upläsande a f ett så lydande syne instrum ent
N:o 2.
Til ödmjukaste efterlefnad av Konungens Befallningsbafwandes Nådgunstiga förordnande
a f den 29:de December sidstledit Å r hafwa underteknade å underskrefne Dato Synt och
besigtigat de upodlingstilfälligbeter, som Nämndeman Anders Johansson i Lannejaur och
Arfwidsjaurs Lappmark begärt at til hjelp och understöd för tilärnad klyfning à dess derstädes
innehafwande BruksNybygge, få jem te tom t och Bohlstad låta utsyna: Och befantspå Södra
sidan om Lainejaur straxt Ostanföre Anders Gabrielssons Gård tjenligt Gårdsställe samt
Åkerjord til En Tunnas Kornutsäde, och på Wästra sidan om samma Anders Gabrielssons
Bohlstad äfwen twänne tunneland Dito.
Å nge slägen heter
l:mo 3U M il i Södostfrån utsynte nya Bohlstaden, w id Brännmyrbäcken kallat, Åtta skrindor
rödnings land.
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2:do På Sörmyran, 3/s Mil i samma wäderstreck, naturlig slog til ett och ett halft skrindland.
3:tio Vs Mil i Nordost, på så kallade Kåtamyran, twänne Dito.
4:to 1U:dels Mil i Norr från Gården, på Grubbmyran, twänne skrindor naturlig slog samt vid
en tjern där nästintil Ett Dito.
5:to Utm ed Myrbäcken på Wästra sidan om Grundträsket, upgafs naturlig slog til en skrindas
höafkastning.
6:to Tjernbäcken, belägen JA:dels Mil i Norr upgafs kunna utgräfwas.
A tt sålunda wara Synt och befunnit, intyga. Arfwidsjaur den 23:dje September 1795.
Johan Edström
Länsman
Per Olofsson i Lappträsk och Per Olofsson i Lainejaur. Nämdemänn.

Förekom Krono N ybyggaren A nders Gabrielsson ifrån Lannejaur, sågan
des sig både w id synen hafw a n eka t sam t at han nu ån ytterligare på det
högsta bestrider at N ä m n d em a n A nders Johansson m å enligt synebeskrifningens innehåll intaga och tilägna sig Lägenheter både wäster och söder
om Anders Gabrielssons H e m sta d sam t så nära intil densam m a, at han
som bor w id sjön och straxt ofw an gården m öter en torr mossa-hed, därest
sjöstränderne på bägge sidor honom frå n g å , aldeles hindras och stänges
frå n en sådan N ybyggets förm ering at det enligt A nders Gabrielssons
afsigt, m ed tiden skulle ku n n a klyfw as emellan tw änne Å boer, hw artil
kom m o at i händelse N ä m n d em a n n en erhullo östra sjöstranden blifw er
han i fö rfa ttn in g at m eddelst stängning derifrån til en ofw anför warande
Tjern åstadkom m a största swårigh et fö r A nders Gabrielsson, som då fingo
en altför stor om väg v id Kreaturs släppande til bete. Och em edan desse
påm innelser på efterfrågan fu n n o s grundade, sam t at Lägenheter fö r
N äm ndem annens tilernade N ybygges klyfn in g b lifw it utsynte ända til
Anders Gabrielssons gårds gärde; Ty k u n d e H ärads R ätten fö r sin del ej
annat än billiga A nders Gabrielssons påstående at å östra sidan om sin
Bohlstad wara fre d a d frå n intrång m en öfriga utsynte Lägenheterne m å a f
N ä m ndem a n n en A nders Johansson til föreslagne behofw et anwändas.
Ibland kanske det ligger något i uttrycket att ”släkten är värst” . Målet år 1795 är en god
mätare på detta. Här visar man inför tinget sin oenighet trots att man är grannar och släkt.
Visst kan det med fog påstås att innan man vidtaget ett så drastiskt steg att offentligen skylta
med oenigheten så måste tvisten röra sig om stora värden. Samma sak upprepas året därpå.
Uppenbarligen vill Anders Johansson bereda plats för nästa generation i huset. Anders
Gabrielsson som senare inflyttad men med äldre barn (Gabriel f. 1777) kan inte acceptera att
bli inringad. Häradsrätten går här på en klok linje - båda nybyggarna får delvis sin vilja fram.

Om Anders Johanssons och Anders Gabrielssons familjer se N o. XXXVIII resp N o. LIII.
Gårdsstället: Om man utgår från uppgifterna i Svenska gods och gårdar, 44, Västerbottens
lappmark, s 254 (Uddevalla 1943), där informationen om gården i regel lämnats av ägaren, så
är nybygget identiskt med Lainijaur 1:34.
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Vägen till Arvidsjaur. I ett domboksprotokoll från 1797 föreslås en ny vägsträckning för
domarvägen. Den nya sträckningen tar sin början i Lainejaur och just vid Anders Gabrielssons gård: ... att från Anders Gabrielssons gård i Lajnejaur til sidstnämde Lappmark
Sockns Kyrkoplats måtte såsom mera beqwämlig å annat ställe läggas ....
Förgånga. Anders Gabrielsson upprättar ett dylikt kontrakt den 12 april år 1800 till förmån
för sin son Gabriel. I kontraktet inskrivs ett förbehåll där Gabriel inte får sälja nybygget om
han inte: ... skulle a f oförutsedde händelser blifva tvungen att försälja besittningsrätten ...
(dombok Arvidsjaur 1801).

No. L X V I

24/1 1797 (R)

S:D : G am le m annen Benjam in H ansson i M alån, tiltalade efter stem ning
N ybyggaren A b ra h a m Jacobsson der sammastädes, fö r det Käranden, som
w id N ybyggets uplåtande åt Swaranden betingat sig och H ustru omsörgning til dödedagar, under tiden m åst åtnöijas m ed blott tw änne m ål om
dagen, sam t a t han ännu ej b e k o m m it ett a f Sw aranden u tlofw at Kängskopar, H w ilk e t sednare Jacob A braham sson widgick, m en sade det K äran
den aldrig saknat nödig m a t och förtäring så god, som swaranden sjelf
hade, undantagandes då K äranden g å tt på arbete utom huset och fö r
andras räkning, M otsatssen h w a ra f Benjam in nu ej eller gitte wisa: H w a dan Parterne nu endast förm a n tes til endrägt och Jacob ålades at K ängskoparet m ed första til Käranden utgifw a.
Gamle mannen upprättar ett enkelt förgångskontrakt. Av någon anledning som inte fram
kommit i några handlingar väljer Benjamins barn att inte stanna vid nybygget. I stället
överlåts nybygget till Jacob Abrahamsson som inte sköter sig som han ska, enligt Benjamin
och hustru Brita.

Benjamin H ansson o. h. h. se N o. XXXIX. Abraham Jacobsson: Skrivaren vänder Jacobs
namn. Jacob Abrahamsson f. 1747 får med hustrun Anna Stina Andersdr f. 1775, barnen
Anders f. 1795, Abraham f. 1796 och Isaac f. 1798. Paret gifter sig den 26 december 1793.
Brudgummen rubriceras som ”dräng i Malåträsk”. Bruden kommer från Glommersliden
och är dotter till Anders Johansson Bäckström (jfr N o. XLIX) o. h. h. Karin Larsdr. Enligt
Nordberg kommer Jacob från ”Qvafvisträsk” dit familjen också flyttar o. år 1800 (Nordberg
S, Norsjöbor före 1900, del 1, s 221. Malmberget 1985).

No. L X V II

24/1 1797 (R)

S :D : E m edan L appm ännen Per Olofsson i Lainejaur och M atts Eriksson i
Njallejaur, ej ku n d e frå n g å at dessas Broder och swåger Jon Olofsson uppå
deras a n b u d b iträdt då desse w id V in tern s börjans i skogen fä llt en Björn,
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Ty sam t uppå den sidstnäm ndes efter stem ning gjorde påstående ålades
Sw aranderne at lem na Käranden en tredjedel a f Björnen eller dess wärde.
Avståndet mellan Lainejaur och Njallejaur är knappt fem mil fågelvägen. Trots detta fäller
Per, Jon och svågern Matts en björn: Släktskap och jakt går tydligen hand i hand.

Matts Eriksson (1762-1799) o. h. h. Stina Olofsdr f. 1762 gifter sig 1789. Barn: Eric f. 1791,
Matts f. 1792, O lof f. 1794 och Maria f. 1798.
Höstjakt. Samerna jagade på hösten från första snöfallet fram t o m november (Drake
1918:330).
Statusjakt. Björnjakten hade ett stort anseende liksom jägarna (Kristoffer Sjulssons minnen,
Bäckman L/Kjellström R [red], sid 128. Acta Lapponia 20. Stockholm 1979). Taktiken under
höstjakten gick ut på att vänta ut björnens idegång. När den somnat in var det dags. Det var
också vanligt att släkt och grannar tiggde eller köpte sig en andel (Sjulsson 1979:130).

No. L X V III

23/1 1798

I M alån innehafw es N :o 1 a f Jacob Abraham sson som Vi6:dels M antal,
derw id kan underhållas 4 K or, 1 H ä st och någre små K reatur, sam t utfås 9
a 10 skjel K orn, utan särdeles betydliga rödningstillfällen; H w adan H'.ds
R :ten aktade förhöija denna N ybygges del till 3/i6:dels M antal, derefter
årliga R äntan till K ongl: M aijt:s och K ronan m ed En R D 12 sk:r sam t
andre wanlige O nera a f Å bo en ifrån och m ed detta år sam t sedan fr a m 
gent ko m m a a tt utgöras w id M alån Krono N ybygge kunna Åboerne
Esaias Jonsson på N :o 2 sam t Johan Jonsson på N :o 3, h w ar der a om
1/32:dels M antal, W intrarne öfw er wanligen fra m fo d ra allenast 2:ne Kor
utom små K reatur sam t utså 6 skjel Korn på hwardera N ybygges delen,
Altderföre och då derw id icke kan fa tta s tillgång till widare up odlingar,
h w a ra f nybyggens förm ering och utw idgande bör ku n na förw äntas pröfw ade H :ds R :ttn skäligt förhöija skatten till Vs: de Is M a n ta lfö r hwardera
N ybygges delen; till följe h w a ra f A boerne hädanefter och fra m g en t k o m 
m a att h w a rfö r sig i årlig R änta till Kongl. M aijt och Kronan utgöra 40 sk:r
utom andre w anlige O nera, h w ilka i sam m a m ohn förökade utgå böra.

No. L X IX

23/1 1798

E m edan Krono nybygges åboerne A nders Ersson på N :o 1 och Erik J o 
hansson på N :o 2 i Fårträsk hw ardera a f 3/40 m a n tal inhäm tades w id
hwarje N ybygges del ku n n a underhålla 6 stycken Kor, 1 H äst och någre
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små K reatur sam t hafw a 2 tunnelands öppen A k e r efter Kornutsäde, utan
betydelige upodlings tillfälligheter à en nog stenbunden och frostländig
mark.
Ty sam t i öfwerensstäm m else m ed O rtens wanliga M antals beräkning
fa n n H :ds R :ttn skäligt förböija sam t utsätta hwarje a f förenäm nde N y 
byggens skatt till V4 M antal, hw arefter således A boerne hw arför sig hä
danefter arliga R äntan m ed 1 R D 32 sk:r sam t andre thy åtfölljande
allm änna O nera böra answara.

Jfr skattläggning av resp nybyggen N o. XLI och LI.

N o. L X X

23/1 1798

S:D: Sedan N ybyggarena Jon Eriksson och D aniel Johansson i O fra
Gransele och Lycksele Lappm ark till följe a f K onungens Befallningshafwandes den 5 D ecem b:r år 1796 m eddelte Remissorial Resolution uppå
bem älte N ybyggares ansökning, at w id ett träsk om kring en m il i N ordost
frå n nyss näm nde by få K r ono N yb yg g e upptaga, w id Lycksele Tingsrätt,
till behörig undersökning fö rete d t det öfw er N ybygges inrättningen den 23
nästreknes Septem ber fö rfa tta d e Sy ne Instrum ent, m en Tings R ätten i
anseende dertil, a tt de fleste fö r sam m a N ybygges inrättning utsynte
Lägenheter lågo inom A rfvidsjaurs Lappm arks Sockn ,förw ist Sökanderne
att detta ärende till widare undersökning hos denna R ä tt anmäla; Så läto
nu desse genom Tings N otarien N ils H olm gren upwisa ej m indre sjelfwa
Ansöknings skriften m ed derå teknade L a n d s-H ö f dinge E m betets Resolu
tion, så w äl som Lycksele Tings R ätts w id sista Ting den 13 Januarii detta
Å r utfärdade D o m b o ks Utdrag, än det här fra m m a n före åberopade så
lydande Sy ne Instrum ent:
N:o 2.
Brännäs d. 23 Sept. 1797.
Till följe a f Konungens Befallnings Hafwandes förordnande a f d. 5 December: 1796. att syna
och beskrifwa de a f Jon Ersson i Ofra Gransele uppgifne lägenheter till ett Nybygges
anläggande på Jon Jonssons i Arvidsjaur skatteland 1. mihl i N ord ifrån Ofra Gransele, om 7.
mihlfrån Lycksele Kyrka, har underteknad genom bud låtit tillsäga Nästgräntsande att wara
tillstädes och som efter anmodan, Nämdemännen Erik Jonsson i Biörksele och Anders
Israelsson i Katis afwan, woro ankomne, och uppå tillfrågan förklarades ojäfaktige, så besågs
hwarje lägenhet för sig, och befants som följer:
Till Tomt och Bostad utsågs ett ställe på ett Sjö-Näs Brännäs kalladt. Åkerjorden befants
bredewid bostaden, a f grofagtig Jordmån, bewäxt med små biörk. Mycket stenbunden till
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3 tl:ds widd. Àfwen litet åkerjord a f sandagtig jormån i söder från Bostaden, om l/s
mihl östan Träsket, *A tl:d.
l:m o Wid bäcken som rinner ifrån Forsen, ned till qwarn träsket, rödnings
Land bewäxt m ed M yr ris dels björk, dels naturi Slott, a f kastar Myr gräs . . . .
5 skrindor
är belägne från Bostaden i Sydwäst 'A mihl.
2:do. Wid Lill bäcken som rinner ifrån små tjärnorne Norr om Små träsken, i
wäster tillförenämde bäck, rödnings Land, dels naturi s l o g ..............................
1 do
är belägen i Söder från Bostaden lA mihl
3:tio. Släppmyran, belägen i sydost ifrån Bostaden öfwer ‘A mihl afkastar
swagt Myr g r ä s ...............................................................................................................
2.
4:to. WidNappejauri bäcken utanför nämde trakt, godt myrgräs ......................
2.
med en liten Myra på norra sidan om träsket, med rödnings landet innerst uti
träsket tillsammans ...................................................................................................
l/i
är belägen i Söder inom ]Adels mihl.
5:to. Skog Myran, öster om qwarn träsket belägen i söder från Bostaden litet
öfwer V2 mihl, afkastar swagt m y rg rä s..................................................................
l/ 2 .
Lill Myran nörrast uti småträsket m ed stranden w id träsket ............................
‘A.
6:to. Kåta Myran Sydwäst ifrån Bostaden om ‘A mihl, afkastar swagt
m yr g r ä s .......................................................................................................................... V2 .
7:mo. Wid Lill bäcken straxt Söder om Bostaden och w id Lill bäcken straxt
öster för bostaden, m ed lill Myran bredewid bäcken, med stranden der
bäcken rinner ned i träsket, tillsammans ..............................................................
1.
8:wo. På tre särskilta ställen i N o rd ö st från Bostaden inom ‘A mihl, w id twå
små tjärnor och en myra, afkastar swagt Myrgräs tillsam m ans..........................
/ V2 .
9:no. Wid Sikträsk bäcken, som rinner ifrån Sikträsket ned till forsen, Röd
nings Land, bewäxt m ed wide skog afkastar godt m yrg rä s................................
2.
A r belägne ifrån Bostaden om V2 mihl.
I0:mo. Sikträsk Myran belägen w id norra änden a f Sikträsket ungeferl: V2
mihl från Bostaden, i nord ost intages i hela sin widd, ehuru hon är i 2:nne
a f delningar, kan ock dikas stora dräfjan, diket bör läggas w id wästra rå, då
förmodeligen hela dräfjan, blir till äng och nedre dehlen a f Myran dämmas;
afkastar Myr g r ä s ..........................................................................................................
6.
11:mo. Brun träsk Myran, belägen litet närmare Bostaden i sidstnämde
wädersträck, afkastar swagt g rä sslo g ............... .................................................
1.
l2:mo. Litet längre i Nord, från nämde brun träsk Myra, Holmträsk Myran
kalladt afkastar M yrgräs..........................................................................................
1 V2 .
13:mo. Stor Myran wäster fö r Holmträsket, intages m ed hela sin andel, till
dess det aldeles blir bergitpå båda sidor, afkastar m y r g rä s...................................
2.
är belägen i Wäster Norr om 3Adels mihl.
l4:mo. Wid låmm bäcken heller Maddo Jock ifrån Bolwets Jaur, uppföre
bäcken förbi forsen, upp till tjärn, samt ned till bäcken, som rinner genom
2:nne tjärnor, faller ned, iförenäm de brun bäcken, m ed Myran både wästan
och östan bäcken, afkastar godt Myrgräs ungeferligen ....................................... 18
15:mo. Bullwits Myran wästan träsket med det som finnes på ömse sidor om
detta träsk, m ed Sjö-fodret i träsket ..........................................................................
4.
16:to. Wid bäcken som utrinner utur träsket der bostaden utsyntes, med det
Sjö foder är ned efter bäcken, och i blås träsket tillsam m an s.................................
3.
17:mo. Wid bäcken som kommer ifrån wäster och faller ned i blås träsket
tillsammans ................................................................................................................
1.
18:mo. H emträsket eller Swungar träsket Sjöfoder till
3.
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Qwarnstället finnes i bäcken som rinner Htur Hemsjön lU mihlfrån Bostaden. Timer, gärdsel,
wedfång finnes till Husbehof. M ulbetet godt. Upodlings skyIdigheterne på de första 5 åren.
Rödja för skog 2 tl:nd. Upptaga till åker 6 skählsland. Uppsätta en stugu 10 al:r inknytes.
Fähus och foderlada. Åkerhage 200 famnar.
Således synt och befunnit
intyga
O lf Pers: Lycksell
And: Israelsson Katis afwan
Erik Jonsson i Björksele.

E fter hwars upläsande Lappm annen Per H ansson frå n denna A rfvidsjaur
Sockn företrädde, bestridande Sökanderne a tt, i anseende dertill att den i
Syne In stru m en tet under N :o 3 uptagne Änges Lägenheten lago innom
dess innehafw ande L appskatteland sam t icke långt ifrån det ställe där han
w id Släppträsket äm nar lägga bohlstaden till det N yb yggey å hwars inrätt
ning Per H ansson redan sökt sam t erhållit K:gens Befallningshafwandes
Remiss till Syn, m en så sant a tt den icke fö rr, än nästa Som m ar kan
fullföljas; Och Thy k u n d e icke H :ds R ätten denna gång till Sökandernes
fö rm o n uptaga sagde Släppm yra utan m å de om bättre rätt dertill m ed Per
H ansson, enär dennes tiläm nade Sy ne förrättning till granskning härstädes
fö reko m m er, tw ista, dem Sökanderne em edlertid nu obetagit, a tt hos
K onungens B efallningshafw ande om Im m ission till a de öfrige utsynte
Lägenheterne grundade N ybygges inrättning, wederbörlig A nsökning
göra.
Insyningen av nybygget Brännäs följer inte det gängse mönstret. Hittills har nybyggarna
som kommit till Malå sitt ursprung i Skellefteå socken. Jon Eriksson/Ersson kommer från
Lycksele socken. Vidare bestrider ”lappmannen Per Hansson” Jon Erikssons insyning av
Släppmyran. Dessutom är Per den förste nybyggaren av samisk börd i Malå. Han arbetar upp
nybygget utifrån innehavet av lappskattelandet Släppejaur, ett agerande som framförallt är
typiskt för Arjeplog vid denna tid (Bylund 1956:263).
Vidare måste man beundra Pers initiativkraft att bestrida Jons ängesinsyning trots att han
saknar ett insyningsprotokoll för att styrka sin sak. Till det gängse mönstret hör däremot att
Granselelandets innehavare Jon Jonsson inte bestrider insyningen.

Öfra Gransele = Vindelgransele.
Dräfja = sumpigt ställe på en myr.
Lappmannen Per Hansson, se N o. LXXVI.
Brännäs bedöms höra till Arvidsjaur eftersom nybygget till större del bedöms ligga inom
Pite lappmark. Under 1800-talet kommer Brännäs att höra till Lycksele socken fram till år
1884 då det förs till Malå socken. Överflyttningen baseras på ett kungligt brev den 30 januari
1880.
Husförhörslängder: Brännäs förekommer ej i längderna för Arvidsjaur under den här
aktuella perioden. Därför är det anmärkningsvärt att rätten konstaterar att målet ska avgöras
i Arvidsjaur samtidigt som Brännäs från början i kyrkohänseende förs till Lycksele försam
ling. Slutsatsen blir att rätten följer lagens bokstav men att nybyggaren vänder sig till
”moderförsamlingen” vilket leder till att nybygget tillförs Lycksele socken (husförhörsläng39

den för Lycksele församling under denna period omfattar nybygget Brännäs). Om man
vänder på resonemanget kan man tänka sig att om nybyggaren varit son till Malånäsnybyggaren hade Brännäs från nybyggets inrättande tillhört Arvidsjaurs socken. Landslappen hör
naturligtvis till Arvidsjaurs socken och församling.
Jonas Geddas karta över Urne lappmark år 1671 (RA): Då omfattar detta skatteland även
områden söder om Vindelälven.

No. L X X I

24/1 1798

S :D : Enär instäm de saken mellan N ybyggaren N ils Jonsson i Kokträsk
sam t drängen Per Danielsson i N orra G rundträsket ömsom K:de och
Sw :de, beträffande det den sednare, som efter em ottagne 2 R d städsel
Juble tiden sistl. är trädt u ti N ils Jonssons tjänst, skall w id derpå följande
förste Böndags tiden derutur olofl. g å tt, m en Per påstått sig hafw a blifw it
dertill a f N ils drifw en, uppropades, fö reko m m o Parterne i egne personer,
så, efter något samtal, derunder N ils Jonsson fö rm ä lte sig icke annorlunda
hafw a bortw ist Per, än a tt Nils, då han fö rm ä rk t Per ofta tagit sig före söka
sängelag m ed en K: dens Piga, fö re hållit Per detta a f skied, m ed hotelse, att
deräst han icke derm ed a f stodo, de snart ku n d e blifw a åtskilde, hw aröfw er
Per förtreta d u tu r tjensten sig begifw it, Parterna träffade den wänliga
förening, a tt Per återställer N ils halfw a städseln m ed En R d sam t stem ningspenningar 4 sk:r; H w a rw id ock H :ds R :ttn lät bero.
Ett av husbondens viktigaste uppgifter hemmavid är att upprätthålla moralen. När Daniel
Danielssons son Per, enligt husbonn’, bryter mot reglerna måste det beivras. När Per påtalas
om detta söker han sig ensidigt ur tjänsten. Trots övertrampen från Pers sida når parterna en
överenskommelse som framförallt präglas av Pers reträtt.

Nils Jonsson, se N o. XLVII. Per Danielsson f. 1777 är son till Daniel Danielsson,
omskriven för sitt temperament och sitt superi (Ramselius 1920:98f).
Pigans identitet har inte kunnat fastställas. Inga notiser finns i husförhörslängden.

No. L X X II

24/1 1798

S :D : W id företagande a f Lappm ännens H ans Erikssons i Kjäppträsk Pär
Hanssons i Släppejaur sam t Lars och Jon Jonssöners i Gransele em ot
Lappm ännen Sjul Nilsson i J erte ja u r jem te N ils Hansson och Sjul Nilsson i
K okträsk instem nde talan, a tt Sw derne som fiere år eftersatt sin skyldighet
m ed allm änna Wägens fa rb arhållande öfw er deras Landsträcka, m åtte
w id w ite till ett sådant åliggande förpliktas; Förekom m o K:derne utom
40

H ans Eriksson, fö r hw ilken dess Son Lars sig anm älde em ot Sw de N ils
Hansson och Sjul Nilsson i K okträ sk, m en fö r S:w de Sjul Nilsson i H ertejaur, som nu saknades sam t derföre, sedan han inhäm tats wara stem nd,
fäldes till 16 sk:r hot, instälde sig omsider dess H u stru Ella Pärsdotter,
Sw:derne hw arken jakade eller nekade till K ärom alet, hemställandes N ils
Hansson om icke han, som «« m era a f stått, dess fö rr innehafde land åt sine
Stjufbarn, sam t sjelf fly tta t till dess faders Lappland, borde hädanefter
slippa fö r det förra answara, utan at sådant besagde Stjufbarnens fö rm y n 
dare efter detta tilkom m o: Och ku n d e w ä l Sw aranderne fö r öfwerklagade
försum m elser icke denne gång m ed böter, såsom ej yrkade beläggas; M en
em edan härw id erfors at klagom ål å a f seende på den allm änna kyrcko och
m arknads wägs, hw arom nu fråga är, ofarbarhet, årligen sam t tid efter
annan förts; A ltså aktade H ärads R ätten skäligt utsätta ett w ite a f En
R D :r 32 sk:r, h w a rtil den sig förfallen gör som det tilkom m er, m en
bewisligen åsidosätter sin skyldighet a tt särdeles em ot H älgen el:r H ö g ti
den, sam t Ting och m arknader ej allenast m ed ruskor och textningar
behörigen u tm ärka allm änna farw ägen öfw er Jertejaurs och Kokträsks
eller deråt ägare hörande om råden, utan ock sam m a wäg w id besagde
tider öppen och fa rb a r hålla; Som genast afsades.
Att hålla en väg öppen vintertid i en landsända med så stora avstånd som i Arvidsjaur måste
ha varit en betungande plikt. I detta mål framkommer att skattelandsinnehavaren ansvarar
för vägens farbarhet över det egna landet. Vi får här veta att vägens sträckning går förbi
Kokträsk och Hjertejaur (jfr mål N o. LXV).

Nils H ansson. Flyttar alltså o. 1798 tillbaka till Maddejaur (jfr N o. LXIII).
Hans Eriksson (1733-1814) o. h. h. Ingrid Larsdr (1734-1795) gifter sig 1 februari 1757.
Barn Anna f. 1758, fosterson Anders f. 1755, Ibba f. 1763, Karin f. 1767, Sara f. 1770, Lars f.
1773 och Brita f. 1776. Pär H ansson se N o. LXXVI.
Lars och Jon Jonsson f. 1746 resp 1757 är söner till Jon Larsson (1714-1802) i Gransele. Sjul
Nilsson i Kokträsk se N o. XLII.
Petrus Læstadius beskriver vådorna av dålig väghållning så här: Aldrig har jag dragit
åstad på någon färd eller resa med ett så beklämdt hjerta: en tår tillrade utför kinden, när jag
körde från gården. Jag satt i början och åkte uti färdskrindran; men jag såg snart, att hästen
omöjligen skulle förm å att draga; snön gick nära under buken på honom och m idtpå sidorna
a f skrindan, hvilken tycktes simma i den som en färja. Jag tog skidorna på mig och försökte att
ränna; men snön frös vid, och det gick så tungt, som hade jag rännt i tjära .... sedan jag kom
längre fram, var hästen icke alls mer i stånd att hålla vägen, emedan rehntraf förvillade
honom. Någon Lapp hade m ed sina rehnar flyttat denna vägen, och utaf dessas tramp hade
hård snö bildats v id t och bredt omkring, hvarigenom vägens urskiljande försvårades och
åtminstone för hästen var omöjligt (Læstadius 1831:254).
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No. LXXIII

25/1 1798

S:D : Förde N ybyggaren A nders Gabrielsson i Lainejaur instem nd talan
em ot Lappm ännen Pär och Jon O lo f ssöner der sammastädes, ang: de ersätt
ning fö r 5 skrindor Sjöfoder w id M örttjern som sw:derne sistl. H älgam ässotid låtit sine renar nedtram pa och fördärfw a:
Och m edgåfw o nu Sw :derne i egne personer, det deras renar w äl k u n n a t
någon gång hafw a besökt K:dens Hässjor, sam t den öfwerklagade H ö ska 
dan fö rö fw a t, m en påstodo likm ä tig t tagen genstäm ning desto häldre frå n
answ ar härutinnan befrias, som K:den ej w årdat sig bättre omstänga sine
Hässjor, synnerligen sistl. H ö st då m yrorne länge woro bara, ehuru
Sw:derne, uppå K:dens erindran, måste erkänna sig hafw a blifw it a f den
sednare anm odade a tt dess H öH ässjor frå n åw erkan a f Swarandernes
renar a k ta ; H w a d a n H ärads R ä tten fa n n skäligt förplikta Sw:derne, att
efter Lag och Bygg:a B alken gem ensam t ersätta K:den fe m skrindor
Sjöfoder, efter 16 sk:r skrindan, m ed En R D :r3 2 sk:r, m en frå n böter, som
K:den ej y rk a t, blifw a Sw :derne befriade.

No. L X X IV

25/1 1798

S:D: U ti instem de saken em ellan N ybyggaren A ron Andersson i M örttjern
K: de, sam t Lappm ännen Pär och Jon O lo f ssöner i Lainejaur Sw: de röran
de ersättning fö r liden skada a f Sw Mernes R enK reatur till tre skrindor hö
w id så kallade M örttjern, träffade Parterne i egne personer tilstädes, den
wänliga förening, at Sw :derne gem ensam t m ed utbetalande Trettio tw å
skilling:r i et fö r alt K :den förnöija; Och h w a rw id H ärads R ätten äfw en
lät bero och förblifw a.
Trots att samerna erinrar käranden och häradsrätten om skyldigheten att inhägna sina
hässjor fälls samerna. Dock slipper de böter som Anders Gabrielsson inte yrkat! Vi får här ett
bra mått på hur bedömningen av höskademål börjar förändras till nybyggarnas fördel. Målet
där Aron Andersson är kärande följer samma linje.

Om Anders Gabrielsson, se N o. LUI. Per och Jon Olofssöner återfinns bl a i mål N o.
XLII.
Aron Andersson f. 1767 är näste nybyggare i Mörttjärn. Han flyttar dock tillbaka till Norsjö
o. 1807. Samma år flyttar O lof Jonsson f. 1744 till Mörttjärn. Enligt Nordberg kommer båda
familjerna från Norsjö nr 10 (Nordberg 1985:217).
Asplunda: Aron Andersson är den förste nybyggaren som insynar Asplunda, dvs nuvarande
Adak.
42

No. L X X V

24/1 1799

S :D : Ingafs och uplästes en så lydande Syne Beskrifning:
N:o 9.
Till ödmjukaste efterlefnad a f Konungens Befallningshafwandes Höggunstiga Förordnande
dateradt den 24. sistl. februarii, att Syn och besigtning hålla å the Anges lägenheter som
Nybyggarena Esaias Jonsson och Johan Jonsson i Malån, begärt till sine Nybyggens förmering
få låta insyna Neml:n
Skrin dtal
På Södra sidan om Malån kan bärgas .......................................................................
W idStackkjärretD:o ........................ .-........................................................................
V2 .
På Bärgmyran befants ä f w e n ..............................................................................................
1:
D:o Långmyran til ..............................................................................................
Rismor an kan afsig k a s ta ....................................................................................................
1V2 .
På Wägaskilgmyran wärderades Höafkomsten t i l .................................................
V2
På Lillrödningen äfwenledes ..............................................................................................
IV2
Utm ed Brunträsk bäcken befants Rödningsland t i l .......................................................
1:
På Brunträskmyran kan b ä rg a s..........................................................................................
1:
D:o Bäckmyran Dito ...........................................................................................................
1.
Wid och ikring Brunträsket Dito ...............................................................................
2:
Summa 11

t/2

Således som förestår wara Synt och anteknadt intyga
Arvidsjaur den 29. Junii 1798 Joh: Edström Krono Länsman
Erik Johansson i Fårberget och Lars Nilsson i Mausjaur Nämdemänn.

Och som härem ot inga påm innelser förspordes; Ty m å Sökanderne hw ilkas innehafw ande nybyggen i M alåträsk härtils h a ft swaga och otillräckeliga Ä ng a r hos K onungens Befallningshafw ande i L ä hnet utw ärka sig
behörigt tilstånd, a t de utsynte Lägenh eterne få under deras N ybyggen och
dessas understöd lägga sam t i fra m tid e n gagna.
Rätten är noga med att betona a tt ... Sökanderna hwilkas innehafwande nybyggen i Malå
träsk härtils haft swaga och otillräckliga Angar ... nu utökat sitt innehav av äng, dvs
underförstått vill rätten uttrycka sin tillfredsställelse över utökningen. De svaga ängarna har
funnits med som argument för ett svagt nybygge under en lång period (jfr N o. XXXIX, LI
och LXIX).

Johan Jonsson f. 1753 med hustru Anna Ericsdr f. 1750 och barnen Jonas f. 1778,
Magdalena f. 1780, Anna-Greta f. 1782, Eric f. 1784, Johan f. 1786, Aron f. 1790 och
Catharina f. 1792 kommer till Malå från Norsjö troligen o. 1790 då Aron är det första av
barnen som finns noterat i dopboken för Arvidsjaur (jfr Nordberg 1986:15, där det visar sig
att även denna familj kommer just från Norsjö nr 10).

N o. L X X V I

24/1 1799

S:D: W id nedanstående Sy ne Beskrifning, som ingafs och uplästes:
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N:o 8
Till allerödmjukaste följe a f Konungens Befallningshafwandes Nådgunstiga Förordnande
daterad den 3:e Novem ber 1797. ; Så hafwa nedanskrefne Synt och besiktigat den a f
Lappmannen Per Hansson i Släppträsk upgifne Nybygges Lägenheten som följer;
Åkerjord
På Sydöstra sidan om Släppträsket utsågs ställe till Tomt och Bohlstad samt Åkertillfälle til 2.
Tunnelands utsäde, jem te muhlbete och Timber fans wara tillräckeligt.
Ängar
Nära w id Gårdsstället kring en liten Sjö ..................................................................
I Wäster Syd, kotaträsket kalladt kan bärgas Sjöfoder till ....................................
Wid Storbäcken Öster om Gårdsstället ansågs wara .............................................
I samma Wäderstreck på Hackspitmyran, N aturligt slog t i l l ................................
Utm ed Korssbäcken fans rödningsland t i l .........................................................
Dito på Tjärnmyran, naturligt slogningsland t i l ......................................................
På Upplandsmyran kallad kan bärgas Naturligt slog t i l .........................................
D:o Stormyran D : o .......................................................................................................
Ikring Högwikbäcken, rödningsland t i l ..................................................................
Nära w id Kjöttbäcken kan bärga .............................................................................
På Wästra Myran D : o ...................................................................................................
Nära intillpå Utmyran D : o ........................................................................................
På Ungmyran kan äfwen bärgas ...............................................................................
Wid Qwarnbäcken, befants till ..................................................................................
På Inre Wik myran kan bärgas .................................................................................
D:o Öhn myran D : o .....................................................................................................
W idenTjern D:o .........................................................................................................

Skrindtal
1:
1:
1:
2:
1:
1:
2:

3:
1:
V4 .
2:
2:

1:
2:

1:
l/i.
/.

Summa 22 3ü
Ehuruwäl Krono Nybyggarne Jon Eriksson och Jacob Jonsson ifrån Gransele samt Pär
Eriksson i Wormträsk och Lycksele Lappmark, härförut låtit insyna några Ängesslogarpå det
Land som nu a f Per Hansson blifwit insynt; Så förentes nyssnämnde Nybyggare på detta sätt
det skulle Rå-skillnaden emellan de sidstnämnde och Sökanden blifwa ifrån Tåsk Tjern i
Söder åt Hornbärget.
Sålunda wara Synt och befunnit intyga Arvidsjaur den 28:de Junii 1798.
Johan Edström Krono Länsman
Erik Johansson i Fårbärget Lars Nilsson i Mausjaur Nämndemänn.

War intet a tt erindra; H w a d a n Sökanden förwissas a tt hos Konungens
Befallningshafw ande i L ä h n et nu Tillstånds B re f sam t erhållande a f den
frih e t frå n skatts och utskylders betalande på wissa år, som Forfattningarne likm ätigt, bestås, i djupaste ö d m ju kh et sig anmäla.
Detta är det första nybygge inom Malå socken där innehavaren är av samisk börd. Att just
samer under 1700-talet blir nybyggare är vanligast förekommande i Arjeplogsdelen av denna
lappmark. Innehavaren verkar vara en driftig och duktig nybyggare som inte heller räds att
tampas med myndigheterna och dessutom se till att få rätten på sin sida (jfr N o. LXX). Vid
insyningen av Brännäs protesterar ju Per Hansson mot att nybyggaren där söker insyna en av
hans ängar. När nu Pers egen insyning behandlas i rätten är nybyggaren i Brännäs och
ytterligare två nybyggare närvarande. Lösningen på tvisten om ängar är enkel - Man
kommer överens och ingen protesterar.
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Per Hansson: d. 26 Aug. wigdes drängen Pehr Hansson från Skellet med gl. Länsman Erik
Larssons dotter Ibba Ericsdotter i Släpejaur (Vigselbok Arvidsjaur 1791). I Malå sockens
hembygdsbok (Jonsson J, red), s 29, Skellefteå 1965, liksom i Åke Lundgrens bok, Malå - en
resa från istid till framtid, s 32, Malå 1989, påstås att Pers äktenskap med Ibba Eriksdr är det
första exemplet i Malå på ett äktenskap mellan en svensk och en same. Ursprunget till
uppgifterna återfinns K B Wiklunds artikel, Från skogslapparnes land, s 62, i STF:s årsskrift
1901. Uppgifterna i ovan refererade böcker är felaktiga medan insyningsprotokollets benäm
ning av Per som ”Lappmannen” är riktig. Per Hansson f. 1765 är nämligen son till samen
Hans Pehrsson (1731-1808) o. h. h. Christin Nilsdr (1741-1806) ursprungligen från Lainejaur men intill de avlider boendes i Skellefteå (jfr bl a N o. XXVIII och XLV). Ibba Ericsdr f.
1765, är dotter till Erik Larsson (1738-1811) o. h. h. Sara Sjulsdr (1740-1779). Per och Ibbas
barn är Sara f. 1792, Hans f. 1795 och Eric f. 1798.
Insyningen finns kommenterad i Bylunds avhandling (Bylund 1956:225).

N o. L X X V IIa

23/1 1788

S:D: E hu ru w ä l Siul Jonsson h w ilken fö r fiere Å r sedan fö r L andet W urpejaurs nyttjande allena i skattboken b lifw it a n tekn a d , skall äga m ycken
renm akt, och således warn behöfw ande a f större betesland sam t a f sådane
skiäl Siul Perssons em ot honom nu effter stäm ning, giorde påstående om
debi i berörde land bestridde; dock som Siul Persson, hw ilken hitintills
legat på dess Sw ärm oders L a n d i lag m ed fiere thes Swågrar, t här h a n fö r
thes stora renhiord ej K u n n a t hafw a tillräckeligit bete, och hans avledne
fader, fö r r än Siul Jonsson k o m m it a tt skrifw as fö r W urpejaur th ä ra f w arit
innehafw are, berörde betesland je m b w ä l intygades wara så stort och
tillräckeligit a tt ock Siul Persson thärå i lag m ed honom K unde inrym mas.
För then skull f a n t H äradsR ätten skiäligit a tt härigenom lem na berörde
Siul Persson rättighet, a tt såsom behöfw ande a f land hädaneffter få vistas
och till renbete nyttja om förm älte L a n d W urpejaur i Lag m ed SiulJonsson,
therom Parterne underrättades.

N o. L X X V I I b

22/1 1795

S:D: L ik m ä tig t föregången stem ning y rka d e Lappm annen H in d rik Pers
son få n W ärpejaur at jem te Swågern Lappm annen Sjul Jonsson därstädes,
bibehållas w id den R enbete srättighet K:dens Broder Sjul Persson före
H in d rik innehaft å dessas Förfäders L a n d berörde Wärpejaur; D e t Sw aranden Sjul Jonsson åter på det högsta bestred, så w ida bem älde Sjul
Persson fö r r detta skulle b lifw it skilgd ifrån all delaktighet å i fråga
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w arande L a n d til bewis hw arom SjulJonsson uptedde dtskillige D ocum en
ter, hwarafy w id der as upläsande inhäm tades: A t sedan Sjul Jonsson här
w id R ätten den 23:dje Januarii 1788, uppå förenäm nde Sjul Perssons
åkäran och då skjedt intygande, at landet W ärpejaur wore tilräckeligt fö r
dessas R enboskap, ålagts at Sjul Persson, m ed sig derstädes inrym m a; Så
har Sjul Jonsson u ti en genom Sockenskrifw aren i Skellefteå Johan Forsen
til H err L a n d sh ö f dingen stäld klagoskrift ö fw e rH :d s R :ttns ofw an berör
de åtgiärd,föregifw et det Sjul Persson aldrig ägt del i landet Wärpejaur och
a tt Sjul Jonsson hade f l ere snart fu llw ä x te söner; hw aröfw er under den
25:te A pril 1793 erhållits en sådan Resolution; A t som nyss besagde om 
ständighet icke syntes hafw a k o m m it i öfw erw ägande w id H :ds R :ttn och
skjäligt ku n d e tyckas wara, at Sjul Jonsson så w ida han i fiere A r ensam
utgiordt skatt och utskylder fö r Wärpejaurs Landet, borde m ed sine söner
derw id bibehållas, så w ida det fö r den betarfwades och Sjul Persson
derem ot behielpa sig m ed det betesland han n yttja t hos sin Swärm oder, där
han ock förm ä lts hafw a sig dittils uppehållit; Til utredande h w a ra f H err
Landshöfdingen fö ro rd n a t Länsm annen Johan Edström at m ed 2:ne ojäfaktige näm n d em ä n n syna ej m indre Wärpjaurs landet, än det Sjul Persson i
Lag m ed Sw ärm odren och sine swågrar innehade sam t beskrifning deröfw er til H :ds R :ttn s undersökning och p r ö f ning företa.
H ärefter har ock de föreskrefne besigtningarna fö r sig gått, hw aröfw er nu
inlemnades 2:ne så lydande betyger som uplästes:
l:m o
N:o 5.
Till Ödmiukaste fölie a f Kongl. Befall:hafwars: Nådgunstiga Resol: a f d: 25:te April Åhr
1793 H afwer jag med 2:ne Ojäfaktige Nämdemän, Syndt och besigttigadt Landedtför Lapl:
SiulJonsson ij Värpjaur och Arfwedsiaur. Ö fwer Siuls Jonssons Land iff. den Norra Andan till
Södra 1 V2 Mill. iff. den Östra till den Västra 2 Mill. Och ehuru en del a f Landet kan wara
odugerligt Så kan väll 2:ne finna Sommar Bette för sina Ren kreatur, och om Hösten till
Julletiden Heller Siul Jonsson allena, m ed sin Stora Renmagt Åhret om.
Således warder detta Syndt och Besigttigat
som intygas a f
Arfwesiaur d: 1. Juny Johan Edström Krono Länsman
Pehr Olofsson Landjaur Swen Andersson Bessatjaur Nämdemän

2:do
N:o 6.
Till Ödmiukast fölie a f Kongl: Befall: hafw arens Resol: a f d: 25: te April 1793 H afwer jag med
2:ne Ojäfaktige Nämdemän Syndt och Besigttigadt Landet för Lappen Siul Persson nederpå
Almän: Ö fwer Siul Perssons Land iff. Berget Giltgiltwardo till N ård stöttandes Emot Luleå
Allmänning 1 V2 Mill, iff. LappMarks Råd, till Stor Forssen 2. Mill. Och således har Siul
Persson tilräkligt Bete fö r sina Renar Åhret omkring.
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Således warder Syndt och Besigttigadt Arfwedsiaur d: 8:e Juny 1794.
Som intygas a f Johan Edström Länsman
Erich Hendricsson Hendric Nilsson Nämdemän

Och efter härhos in h ä m ta d uplysning, a t Sjul Persson sin em ot Sjul Jonsson
om talde talan om R enbete öfw ergifw it, giordes Parterne följande frågor:
l:m o O m Sjul Persson under Sw ärm odrens och Swågrarnes rätt innehar de
fö r honom beskrefne Allm änningstracter? S:des : A t så ej ä r , utan han Sjul
Persson sielf em ot åtagen ska tt och ränta til Kongl. M aijt och Kronan
fö rska ffa t sig rätt til w ist och renbete derstedes.
2: do H uruledes Sjul Jonsson k o m m it till Wärpejaurs L and? Swarades: A tt
sådant skjedt i anseende till Sjul och H in d rik Persöners Faders Per Perssons
under sine barns om yndige Å r iråkade fa ttig d o m och oförm ögenhet at
erlägga Landskatten.
3:tio O m och huru m ånge fu llv ä x te Söner Sjul Jonsson har? Swarades: A t
han endast har en fu llv ä x t son.
sam t
4:to H w a d större eller m indre R en m a g t K :den H in d rik Persson äger, huru
länge han skattat och hw arest han hittils n iu tit bete fö re sine Renkreatur?
S:des: A t H in d rik har om kring 30 st w aijkor jem te någre oxar och kalfw ar,
hw ilka han under sin broders Sjul Perssons rätt hittils betat på Werbe jaur i
lag m ed Sjul Jonsson sam t detta A r under här hållne upbörd äfw en blifw it
påförd och utgjordt den ska tt Sjul Persson fö r sam m a land de förra Å ren
erlagt, riktigheten h w a ra f w id efterseende i Piteå Lappm arks upbörds
Bok, fö r denna Sockn innew ande A r, je m w ä l erfors; Som ock H in d rik
Persson på ytterligare tilfrågan förklarade sig föranlåtits til dess nu utw ärkade stem ning, em edan Sjul Jonsson nu v ill tränga H in d rik ifrån Landet,
då denne ej hade ringaste utw äg til betes plats fö r sine kreatur; H w ilk e t
Sjul Jonsson äfw en måste m edgifw a, m en beropade sig derpå at han har en
fu llw ä x t son, som m ed tiden kan behöfw a renbete m ed Fadren, derw id
H in d rik åter påm intes, at om å fö d sel och arfsrätt fö r den, som oskyld
k o m m it til ett land, skal hafw as a f seende, borde slikt äfw en i akktagas fö r
rätten arfw inge, hwars Förfäder innehaft L a n d et hw ilken om ständighet
uti förew arande Sak, inträffade.
Uppå h w a d således härutinnan utrönts, sam t näm ndem ännen Per O lofs
sons och Sw en Anderssons, h w ilka besigtningen å Wärpejaur öfwerwarit,
ej m indre än de öfriga Lappm ännens a f näm nden, härtil nu kom ne intygan
det de noga känna at L a n d et Wärpejaur, så långt någon dera a f dem
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minnas sägen tilbaka, w ar it Sjul och H in d rik Perssöners Förfäders land
sam t at efter näm ndens yttersta sam vete, H in d rik ej bör derifrån drifwas,
häldst Sjul Jonsson ej har Renboskap til den m yckenhet, at ju både han och
H in d rik äro m ed sam m a land belåtne, och fö r öfrigt här i Socknen så
trångt om land a t H in d rik utom innehafw ande betesrättigheten å Wärpeja u r ej fu n n o utw äg uppehålla sine Renar; Förenade O rdföranden Sig m ed
näm ndens så, som förestår y ttra d e tanke, anty dandes derföre Parterne, at
H in d rik Persson skal hädanefter likasom härtilt fö rb lifw a i lag m ed Sjul
Jonsson på Wärbejaur, em ot det H in d rik i jem nförelse a f dess förm ögenhet
på R enboskap m ed Sjul Jonssons, deltager u ti den fö r Wärpejaurs land
belöpande årl. ska tt sam t tunga: Och bör H in d rik Persson w id nästa Ars
upbörds stäm m a til efterrättelse fö r w ederbörande Krono Fogde, det här
om fåen d e utdrag a f Protocollet, upwisa.

N o. L X X V IIc

23/1 1801

S :D : Förekom Lappm annen H in d rik Persson i W äorbejaur, påståendes
efter stem ning m o t dess swåger Lappm annen Sjul Jonsson dersammastädes, at benäm nde lappskatteland, som parterne gem ensam t innehafwa,
ku n d e dem em ellan i 2:ne delar skiftas.
Och em edan Sw :den icke hade derem ot at påm inna, sam t landet i öfrigt
inhäm tades tåla klyfning; ty aktade ock H ärads R ätten skjäligt bifalla
sam m a delning, som bör a f 2:ne ojäfaktige N ä m n d em ä n n nästa Som m a
ren uppå parternes gem ensam m a bekostnad wärkställas, hw arefter den
upprättande Sy nebeskrifningen, deruti råskillnads punct erne ty del. utsät
tas, bör nästa Ting fö r R ä tten upwisas; Som a f sades

No. L X X V IId

26/1 1802

S :D : Ingafs och upwistes följa n d e delnings B eskrifning:
N:o 4.
Å r 1801 d: 20: e Augusti hafwa undertecknad Efter Härads Rättens Förordnande by dt eller
klufwit Lappskattelandet Werpejaur emellan Swågrarne Sjul Jonsson och Hendrik Persson,
och Efter deras öfwerenskommelse uppgådt Råmärke och Rå Lenia som följer, Den tog sin
början Nordost i Landet på H warfberget på högsta spetsen och så ifu lt söder på högsta klinten
wäster om Malåberget, och så öfwer Malån wäster om Malåtjern, och så öfwer sjön Werpe
jaur på högsta klinten a f Werpejaur Tjeln Och sedan tillFräken tjern hwarest den tog sitt slut,
om Fisket så kommo de öfwerens och blefpå detta sättet Klufwet att Ahr esjaur Lenia går ifrån
Långudden til Mårklennågen twärts söder öfwer träsket, och sjelfwa skattträsket Werpejaur
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m itt mellan genom Deri bäcken och winterfisket i bäcken i lag som tilförne, och i Malån efter
Land Lenien, och allt winterfiske i alla Sjöar i lag som til förne.
Sålunda synt och befunnit efter deras öfwerenskommelse. Intygar
Pehr Olofsson I Länijaur Pehr Olofsson i Mausjaur

H w a rw id landägarena Sjul Jonsson och H in d rik Persson, personl. tilstädes, förklarade sig nögde m ed delningen sä w id t den rörde R enbeteslandet,
men uppå fisk e w a ttn e t klagade Sjul Jonsson sig wara lidande, utan att
likw äl gitta sin talan tydel. utreda;
H w a d a n och som Synem ännen härhos uplyste, sä a ttp :tern e icke åtnöijas
m ed den öfw erenskom m else de, i afseende på fisk e w a ttn e t w id Synen
träffat, tjenligast blifw er, at den a f p:terne som behåller Östra delen a f
landet, u ndfår Ö stra W uorbejaur, och den som tager Wästra delen, nyttjar
Wästra W uorbejaur, m en Abresjaur, öfw er hwars Östra ända landrået går
delas m id t i tu; H :d s R :n altså sam m a delning tilp:ternes efterrättelse och
skillnad stadgades.
Klyvningen av Wuorbejaurlandet utvecklas till en process som det tar 14 år att genomföra.
Processens centrala fråga visar sig bli huruvida urminnes hävd har någon betydelse i
förhållande till ett övertagande av en person som saknar släktband med den urgamla
skattelandssläkten. Denna centrala fråga uttrycks väldigt fint i protokollet från 1795: Uppå
hwad således härutinnan utrönts, samt nämndemännen Per Olofssons och Swen Andersson,
hwilka besiktningen â Wärpejaur öfwerwarit, ej mindre än de öfriga i Lappmännens a f
nämnden, härtil nu komne intygan det de noga känna at landet Wärpejaur, så långt någon
dera a f dem minnas sägen tilbaka, warit Sjul och Hindrik Perssöners Förfäders land samt at
efter nämndens yttersta samvete, H indrik ej bör derifrån drifwas, ... . Sjul Jonsson hävdar, å
sin sida, att han förvärvat landet på ett klanderfritt sätt och att han ensam behöver bruka det
tillsammans med sina söner. Rätten går dock på linjen att inte fördriva Hindrik Persson och
betonar därmed att skattelanden har en arvsnatur samtidigt som den betonar att förvärv av ett
skatteland är juridiskt hållbart, dvs att även Sjul Jonsson stannar kvar på landet. Därmed
återstår endast klyvning av landet som den åtgärd som bilägger tvisten.

Sjul Jonsson f. 1743 gift med Christina Larsdr f. 1770. De gifter sig 30 mars 1770 och får i
äktenskapet barnen Pehr f. 1781, Nils f. 1785 och Gunnil f. 1791. Sjul är bördig från
Levattnet och Christina från Kåtesoen.
Sjul Persson f. 1754 är son till Pär Pärsson, 1732-1770 o. h. h. Karin Ericsdr f. 1760 från
Njallejaur. Deras barn är Sissla f. 1786 och Nils f. 1790. Sjul Perssons farföräldrar är Pär
Olsson, 1716-1766 o. h. h. Martha 1718-1779.
Hindrik Persson, bror till Sjul Persson, f. 1758, är sedan 1788 gift med Brita Jonsdr och i
äktenskapet får de barnen Jon f. 1789, Pehr f. 1792, Lars f. 1799 och Hindrich f. 1801. Brita
är syster till Sjul Jonsson ovan.
Abresjaur = Bockträsk. Se Collinder 1964:57.
Betarfwa = behöva.
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Använda källor
Otryckta källor
Riksarkivet Stockholm (RA)
Renoverade dom böcker, vissa år, 1778-1802.
O econom ie protocoll för lappmarkerna.
Alvsborgs lösen.
Karta över Urne lappmark 1671.

Kammarkollegii arkiv Stockholm (KKA)
Uppbördsböcker Pite lappmark 1775, 1780, 1785, 1790 och 1795.

Landsarkivet Härnösand (HLA)
Originaldomböcker 1778-1802.
Bouppteckningar
Kyrkoböcker för Arvidsjaurs, Skellefteå och Lycksele socknar.

Förkortningar
(R) = Renoverad dom bok. R D = Riksdaler. Sk = skilling. SRL = Sveriges Rikes
Lag 1734. Stockholm 1780. KB = Konungens befallningshavande i Umeå.
M = Marklund B, Samer och nybyggare i det gamla Malå. Tiden 1736-1777.

Sist men inte minst vill jag tacka:
Kultur- och fritidsnäm nden i Malå kom m un. Stiftelsen S M Kempes minne. Olavi
Korhonen, Umeå. U lf Lundström , Skellefteå.
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E r r a t a t il l k ä l l s k r i f t 1
S. 4, rad 21 från slutet
Står:
debok skattar Henrik för Stiepp = elr Sirbträsk. Dvs Sirbträsk är
ytterligare ett namn på
Skall stå:
debok skattar han för Skiepp = elr Sirbträsk. Dvs. Sirbträsk är
ytterligare ett namn på
S. 7, sista raden
Står:
_ 18_________
Skall stå:
2 1 8 (öre) st. etcer
S. 10, rad 6
Står:
Skall stå:

3 .8
3. 8

Caroliner = myntenhet från 1664. En Carolin = 2 dir 9 öre Kmt.
Caroliner = myntenhet från 1664. En Carolin = 2 dir 11 öre Kmt.

S. 17, rad 8 från slutet
Står:
sin Kåta och hemwist ifrån thet ställe öfwer Skilnaden thensamma
Kåta el.
Skall stå:
Sin Kåta och hemwist ifrån thet ställe öfwer Skilnaden ther samma
Kåta elS. 44, rad 3
Står:
Skallstå:

Gunilas syster Sara (f. 1746) gifter sig år 1775 med Nils Eriksson
från Buckisjaur. Cicilia
Gunilas syster Sara (f. 1746) gifter sig 1775 med Nils Eriksson
från Kuckisjaur. Cicilia

E r r a t a t il l k ä l l s k r i f t 2
S. 7, rad 10 från slutet
Står:
inget nybygge: Klockarens Anders insynar 1762 Abborträsk. Hans
Persson blir inte lika
Skall stå:
inget nybygge: Klockarens Johan insynar 1762 Abborrträsk. Hans
Persson blir inte lika
S. 36, rad 14
Står:
Skall stå:

I Malån innehafwes N:o 1 a f Jacob Abrahamsson som ]/ ]6: dels
Mantal,
I Malån innehafwes N:o 1 a f Jacob Abrahamsson om ;/ ;6: dels
Mantal,

S. 45, femte raden från slutet
Står:
son få n Wärpejaur at jem te Swågern Lappmannen Sjul Jonsson
därstädes,
Skall stå:
son från Wärpejaur at jem te Swågern Lappmannen Sjul Jonsson
därstädes
S. 48, sista raden
Står:
Långudden til Mårklennågen twärts söder öfwer träsket, och sjelfwa
skattträsket Werpejaur
Skall stå:
Långudden till Mårklenningen twärts söder öfwer träsket, och
sjelfwa skattträsket Werpejaur
S. 49, rad 11 från slutet
Står:
Sjul Jonsson f. 1743 gift med Christina Larsdr f. 1770. De gifter
sig 30 mars 1770 och far i
Skall stå:
Sjul Jonsson f. 1743 gift med Christina Larsdr f. 1747. De gifter
sig 30 mars 1770 och far i
S. 49, rad 8 från slutet
Står:
Sjul Persson f. 1754 är son till Pär Pärsson, 1732-1770 o.h.h.
Karin Ericsdr f. 1760 från
Skall stå:
Sjul Persson f. 1754 är son till Pär Pärsson, 1732-1770 o.h.h. Sissla
Hindriksdr 1729-1780, och är gift med Karin Ericsdr f. 1760, från
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